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Lobbista ČEZ Johanes  
se vrací k jádru
Vladimír Johanes, jedna 
z nejvlivnějších postav 
české energetiky poslední 
dekády, se vrátil k jaderné-
mu byznysu. Umetá českým 
firmám cestu k zakázkám 
kolem dostavby maďarské 
jaderné elektrárny Paks 
a výstavby nového zdro-
je Hanhikivi ve Finsku. 
Na obou projektech se bude 
podílet ruský Rosatom. str. 7

ČD Cargo získalo licenci 
v Rakousku
Společnost ČD Cargo dostala 
od rakouského ministerstva 
dopravy povolení k provozu 
na tamních kolejích. Firma 
tak může začít provozovat 
vlaky bez omezení. Země je 
první, kde ČD Cargo licenci 
získalo. str. 7

Google dostal  
obří pokutu
Evropská komise ztrestala 
americký Google rekordní 
pokutou 2,42 miliardy eur. 
Internetový obr zneuží-
val svého dominantního 
postavení na trhu, když 
ve vyhledávači zvýhodňo-
val svůj porovnávač nejvý-
hodnějších nákupů. str. 8

přečtěte si:

SPECIÁL
Automobily
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Na hranici možností
Ekonomika neporoste, dokud  
se nezlepší nabídka pracovních sil 
a konkurenceschopnost,  
říká výkonná ředitelka MMF  
Michaela Erbenová.
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O ŽIVOTĚ, BYZNYSU 

Právníky čekají žně. 
Energetický regulační 
úřad se chystá 
stíhat občany, kteří 
pouštějí do veřejné 
sítě elektřinu 
vyrobenou 
solárními 
panely 
umístěnými 
na střechách 
svých rodinných 
domů a nemají 
k tomu licenci. 
Velcí distributoři 
energií přitom tuto 
nelicencovanou 
instalaci panelů 
včetně odběru 
přebytečného 
proudu nabízejí. 
BYZNYS / str. 6

Úřad půjde 
po malých 
solárnících

http://e15.cz/magaziny
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ANO, ideologie žije
Pracovat za minimální mzdu je prý začátek 
malérů, čteme v knize Andreje Babiše o Česku 
roku 2035. Místo jejího zvyšování by ale šéf ANO 
spíše ty, kteří sice „makají“, ale k vymanění 
z chudoby jim to stačit nemusí, lépe rekvali-
fikoval. A hlavně zajistil, aby si jiní nemohli 
kombinací dávek a práce na černo přijít na víc. 
Samotná výše „minimálky“ jako by ale problém 
nepředstavovala… Holt téma nejnižší zákonné 
mzdy lze uchopit (či obejít a ignorovat) zprava 
či zleva. Tvářit se ale, že pravolevé dělení už 
neexistuje, přitom dost dobře nejde.

Série televizních rozhovorů filmaře Olivera 
Stonea s ruským prezidentem Vladimirem Pu-
tinem vzbudila rozruch mimo jiné laskavě ne-
konfrontačním přístupem amerického režiséra. 
Kritika, která vysílání tohoto díla doprovodila, 
pak mimoděk jako by redefinovala pojem poli-
tické korektnosti. Mnohdy se nese v duchu teze: 
„A komu tím prospějete?“ „Politicky korektní“ 
zodpovězení by znělo: „Hlavně ne Putinovi!“ 
Ještě přesnější by nakonec bylo mluvit o korekt-
nosti strategické.

Laťku novodobého PR nasazuje dobrovolný 
hasič Zadrobílek z Královéhradecka. Vymyslel 
si, že při dopravní nehodě zachránil dítě, a pro 
jistotu i napsal sám sobě děkovný dopis. Dočkal 
se Zlatého záchranářského kříže, avšak později 
ho dohnalo zlé svědomí a přiznal se. Pravda 
vítězí? Aspoň někdy.

nKolaps jako při zavádě-
ní centrálního registru
vozidel v lékárnách ne-
hrozí, ujišťuje lékárníky
vedení Státního ústavu
pro kontrolu léčiv.

Adéla Čabanová

Za půl roku začne naostro pra-
covat obří elektronický systém, 
ve kterém se budou ověřovat 
všechny recepty na léky. Recepty 
pak budou lékaři kromě papírové 
průvodky moci poslat pacientovi 
také zabezpečenou SMS zprávou, 
jako soubor formátu pdf s hes-
lem nebo přes aplikaci v mobilu. 
Uvedl to ředitel Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv Zdeněk Bla-
huta. 

Chroničtí pacienti by tak 
mohli dostat recept na dálku. 
Umožnit to má vyhláška, kterou 
chystá ministerstvo zdravotnic-
tví a s níž ústav počítá.

Elektronické recepty budou 
od prvního ledna povinné. 
V ministerské vyhlášce by také 
měly být výjimky. Třeba při 
stavu nouze, výpadku elektřiny 

či internetu by mohl lékař použít 
tužku a papír. Tyto recepty by 
digitalizoval posléze lékárník.

Nová vyhláška ale zatím 
není a podle prezidenta České 
lékárnické komory Lubomíra 
Chudoby lékárníkům chybějí in-
formace a mají obavy. „Zásadní 
problém je pomalá legislativa ze 
strany ministerstva. Zpoždění je 
neúměrné,“ stýská si Chudoba.

Systém bude muset zvládnout 
všech asi 70 milionů předpi-
sů ročně. Dnes je elek-
tronicky vydáno asi 
pět procent recep-
tů. Pokud systém 
nebude fungovat 
od 1. ledna bez-
chybně, můžou 
mít pacienti 
problém vyzved-
nout lék. I kdyby 
vše běželo plynule, 
očekávají lékárníci 
zpomalení výdeje. Mů-
žou se tvořit fronty. Někde 
kvůli tomu posilují týmy. 

„K tomu, o čem v černých 
scénářích mluví představitelé 
lékárenské praxe, by nemělo 
dojít,“ uvedl ale Blahuta. Na za-
čátku července ústav převezme 

hotový systém od dodavatele 
a následně proběhne pilotní 
projekt ve všech nemocnicích 
Kraje Vysočina.

Za vývoj a čtyřletou podporu 
nového systému pro elektronic-
ké recepty zaplatí SÚKL čtrnáct 
milionů korun. Dalších sto 
tisíc měsíčně bude stát provoz 
systému. Přínosů je ale zatím 
podle kritiků pomálu. Napří-
klad na lékový záznam, kde by 

pacienti měli vždy při 
ruce aktuální přehled 

svých léků, by se 
musel změnit 

zákon.
Zakázku 

na nový 
systém 
elektronic-
kých receptů 

vyhrála firma 
Solitea Business 

Solutions. Ta se 
dříve jmenovala 

Aquasoft a pro SÚKL 
vyvíjela před lety původní sys-
tém e-receptů. Za původní úlo-
žiště zprovozněné v roce 2009 
vydal SÚKL během čtyř let asi 
80 milionů korun. Nový systém 
je robustnější.

Recept v mobilu. 
Lékárny čeká revoluce

Protagonisté dne

Zdeněk BLAHUTA

ŘEDITEL SÚKL

Ivan BEDNÁRIK

ŠÉF ČD CARGO

Matt BRITTIN

EVROPSKÝ PREZIDENT GOOGLU

Optimisticky ohlásil, jaké výhody 
přinese nový systém elektronických 
receptů za čtrnáct milionů pro 
pacienty. Recepty půjdou i přes SMS.

str. 2

Dopravce dostal od rakouského mini-
sterstva dopravy povolení k provozu 
na tamních kolejích. Země je první, 
kde firma licenci získala.

str. 7

Google dostal od Evropské komise 
historicky nejvyšší pokutu pro 
jednotlivce a druhou nejvyšší 
pokutu vůbec – 2,42 miliardy eur.

str. 8

Zápisník  
Jana Vávry

Systém  
bude muset  

zvládnout zhruba 

70
milionů předpisů ročně.

PANCÉŘOVANÁ VOZIDLA 4x4 disponující nejmodernějšími technologiemi v balistické a antiminové ochra-
ně představila 27. června společnost VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Na snímku je vozidlo rychlého nasaze-
ní NIMR RIV. Státní podnik je vyrábí ve spolupráci s arabským výrobcem vojenských vozidel NIMR Automotive.

LEHKÝ OBRNĚNEC
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Jaroslav Bukovský

V Česku je na čase připra-
vit podmínky pro utažení 
hypotečního trhu. Ve svém 
pravidelném ročním 
posudku na to upozorňuje 
Mezinárodní měnový fond. 
Podle jeho 
ředitelů by 
ČNB měla zís-
kat zákonnou 
pravomoc na-
stavit bankám 
úvěrové limity 
v závislosti 
na příjmech 
zájemců o hy-
potéky. Ob-
dobný návrh 
v současnosti 
předpokládá 
novela zákona 
o ČNB, kterou poslanci 
v tomto volebním období 
však už zřejmě neschválí. 

„Některé z domácností 
jsou přetížené svými půjč-
kami na bydlení a ČNB by 
měla mít k dispozici širší 
okruh nástrojů a zákonných 
pravomocí chránit ekonomi-
ku před finančními zrani-
telnostmi,“ uvádí pondělní 
zpráva MMF. Fond výslovně 

doporučuje závazné stano-
vení limitů pro podíl měsíč-
ních splátek i celkové výše 
hypotéky dlužníka na jeho 
příjmech. Podle MMF totiž 
rostou obavy, že pokračo-
vání úvěrového boomu se 
může odrazit v nárůstu obje-

mu rizikových 
hypoték. 

Fond 
minulý týden 
ve středu 
dokončil svou 
pravidelnou 
misi v Česku. 
Ta se koná 
každý rok 
na základě 
stanov fondu 
a uskutečňuje 
se v každém 
z členských 

států. Posudek zdůraznil 
i mírně podhodnocenou 
korunu, kurz české měny 
prý může vystřelit vzhůru 
rychleji, než předpoklá-
dá základní scénář České 
národní banky. V případě, 
že by se kurz koruny silněji 
rozhýbal, je podle fondu 
namístě, aby ČNB oprášila 
devizové intervence.
 ROZHOVOR str. 12 – 13

MMF podpořil 
utažení českého 
hypotečního trhu
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n K stoprocentnímu 
ovládnutí městského 
vodohospodářství 
však během tohoto 
roku ještě nedojde.

Michal Tomeš

Pražští radní na úterním 
jednání odsouhlasili další 
krok k navrácení vodního 
hospodářství do gesce hlavní-
ho města. Chtějí tak napravit 
rozhodnutí z minulých let, 
kdy vodohospodářství skrze 
Pražské vodovody a kanaliza-
ce (PVK) ovládl francouzský 
koncern Veolia. 

Podepsáním memoranda 
o budoucí spolupráci při 
provozu vodohospodářské 
infrastruktury odstartovali 
radní proces, který připravu-
je půdu pro dohodu s Veolií. 
Jedním z důležitých dílčích 
kroků je ocenění stopro-
centního podílu v pražských 
vodovodech, který bude mít 
na starosti Pražská vodohos-
podářská společnost (PVS). 
Odhadnout hodnotu podílu 

by pak měla externí firma 
do 40 dnů. 

Následující postup bude 
koordinovat PVS společně 
s PVK a zástupci hlavního 
města, kdy se jednotlivé stra-
ny budou snažit vyjednat co 
nejlepší podmínky při změně 
majitele vodovodů. Konkrét-
ní výsledky jednání by měli 
na podzim dostat na stůl 
pražští zastupitelé, kteří 
finálně o akvizici rozhodnou. 

„Napravujeme nešťastný 
krok, který se stal v minulos-

ti, kdy se Praha zbavila nej-
důležitější komodity,“ řekla 
po jednání rady primátorka 
Adriana Krnáčová. Radní 
Karel Grabein Procházka, 
který o plánované investici 
informoval, však neočekává, 
že Praha získá stoprocentní 
podíl už letos. Podle něj bude 
zpětné nabytí postupné, 
konkrétní postup však bude 
věcí dalších jednání s Veolií. 
Ta však už dříve oznámila, 
že nebude jednání s Prahou 
komentovat.

Praha je o krok blíže k získání 
městských vodovodů

BOJ O VODU. Hlavní město chce opět získat stoprocentní vliv 
nad hospodařením a distribucí pitné vody i odpadů.

Fo
to

 č
tk

Hana Filipová

Šestatřicet panelákových 
vchodů u budoucí koneč-
né trasy metra D a jejich 
obyvatelé jsou po pondělní 
demonstraci před Úřadem 
vlády opět v centru pozornos-
ti. Včera poslankyně KSČM 
Marta Semelová neúspěšně 
navrhovala ve sněmovně, aby 
poslanci o situaci na sídlišti 
Písnice ještě jednali a vyzvali 
stát k podání návrhu na vy-
dání předběžného opatření. 
Tím by bylo možné zamezit 
převodu majetku ze společ-
nosti ČEZ na společnost CIB 
Rent Písnice, která ji před 
časem od polostátního ener-
getického podniku koupila 
za 1,276 miliardy korun. Zítra 
je totiž poslední den, kdy kon-
čí lhůta pro převod majetku 
na nového vlastníka a zápis 
do katastru. To je ale nyní 
nejspíš bezpředmětné. 

Obyvatelé Písnice proti 
novému majiteli a vůbec 
prodeji dlouhodobě bojují. 
Ti, jimž končily nájemní 
smlouvy na dobu určitou, 
v posledních dnech dostali 
návrh na jejich prodloužení. 
„Jde o nové smlouvy na dobu 
určitou s novou výší nájmu, 
v některých případech zvý-
šenou až o padesát procent,“ 
uvedl Petr Kuriščák 
z iniciativy Moje 
Písnice s tím, že 
zvýšení se, jak 
předpoklá-
dá, dotkne 
i nájemníků 
se smlouvou 
na dobu 
neurčitou. 

„Naše 
nabídka je 
výrazně pod výší 
nájemného obvyk-
lého nyní v Praze a vyjma 
nadstandardně velkých bytů 

− nad 80 metrů čtverečních 
− nepřesahuje 10 tisíc korun 
měsíčně,“ reagoval na dotaz 
deníku E15 Vojtěch Meravý 
za CIB. Podle něj současné 
výše nájmů nepokrývaly ani 
náklady na správu a údržbu 
bytů. „Nájemníci až na vý-
jimky platí podle poslední 
regulované ceny z roku 2012 
něco přes 89 korun za metr 

čtvereční,“ tvrdí Meravý. 
CIB ani s ohledem 
na možné další 

kroky občanů 
Písnice žádné 
vážné problé-
my v Písnici 
nečeká. 
Obyvatelé 

jsou naopak 
přesvědčeni, že 

CIB je nedůvěry-
hodná společnost 

s nejasnou vlastnickou 
strukturou a nevalnou 
pověstí.

Stát Písnickým nepomůže. 
Poslanci odmítli o sídlišti jednat 

Podle CIB je  
její nabídka výrazně  
pod výší nájemného 
obvyklého v Praze  

a nepřesahuje

10 tisíc
korun měsíčně.

Na Hradě se sešli prezidenti 
Česka a Rakouska 
Prezidenti ČR a Rakouska 
Miloš Zeman a Alexander 
Van der Bellen jednali včera 
na Pražském hradě přede-
vším o ekonomické spolu-
práci. Při schůzce debatovali 
také o migraci či jaderné 
energetice, na které mají od-
lišné názory.  NÁZORY str. 14

Stavební zákon byl 
schválen ve sněmovní verzi
Sněmovna včera přehlasova-
la Senát a stvrdila svoji verzi 
rozsáhlé novely stavebního 
zákona, která má za cíl zjed-
nodušit a zrychlit povolo-
vací řízení. Poslanci odmítli 
pozměňovací návrhy Senátu, 
které se týkaly například 

přezkumu nezákonného 
jednání v moci úřední nebo 
pořizování územních plánů. 
Novela vyvolala kritiku 
ochránců životního prostře-
dí, kterým se nelíbí to, že 
omezuje vstup veřejnosti do 
povolovacích řízení.

Zpřísnění pobytu cizinců 
prošlo sněmovnou 
Sněmovna znovu schválila 
novelu, která zpřísní pod-
mínky pobytu cizinců v Čes-
ku a omezí ekonomickou 
migraci. Rozhodla tak i přes 
nesouhlas Senátu a ochrán-
ců lidských práv, jimž vadilo 
mimo jiné zrušení dozoru 
státních zástupců nad 
zadržovacími zařízeními 
pro migranty. Normu nyní 
posoudí prezident. /čtk/

Krátce

V případě, že 
se kurz koruny 
rozhýbe silněji, 
je podle MMF 
namístě, aby ČNB 
oprášila devizové 
intervence.



Volební programy ještě 
zdaleka nemají definitivní 
tvář a některé už zveřejněné 
nejspíš doznají změn. Z těch, 
které vešly ve známost, je 
však jasné, že po období klidu 
vynuceném koaliční smlouvou 
vládnoucí ČSSD, ANO a lidov-
ců se do středu pozornosti 
opět dostanou daně. 

Záměr měnit současný da-
ňový systém oznamují všech-
ny hlavní parlamentní strany 
napříč politickým spektrem. 
Nejčastěji se shodují v tom, že 
skončit by měla superhrubá 
mzda. Ve vícero programech 

se objevuje také možnost spo-
lečného zdanění manželů. 

Nejucelenější daňové změny 
představila dosud nejsilnější 
vládní strana, ČSSD. Přede-
vším za model progresivního 
zdanění příjmů fyzických 
osob schytala tvrdou kritiku. 
Takže hlásí opravu. Pla-
tit by mělo, že lidé, kteří 
berou do 30 tisíc, by odváděli 
dvanáctiprocentní daň ze 
superhrubé mzdy. Kritická 
mzdová hranice pro zvyšování 
daně by už ale podle nového 
volebního lídra Lubomíra Zao-
rálka neměla činit padesát, ale 
osmdesát tisíc korun měsíčně. 
Socialisté tvrdí, že jejich 
daňový systém zaručí zvýšení 
čisté mzdy více než devadesáti 
procentům zaměstnanců. 
Pro příjmy státního rozpočtu 
z této daně by to ale zname-
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Stop superhrubé 
mzdě a šance 
na společné 
zdanění manželů
n Hlavní téma podzimních sněmovních voleb ještě ani 
zdaleka není jasné, více prostoru však docela jistě dostanou 
debaty o změnách v daňovém systému. Stranou nezůstanou 
ani mzdové sliby. Záměry politických stran by příjmovou 
stranu státního rozpočtu připravily o desítky miliard.

ČSSD
Socialisté razí progresivní zdanění a zrušení superhrubé 
mzdy. Progresivní zdanění by se mělo týkat i velkých 
firem s vysokými zisky. Naopak malým a středním 
podnikům by se měly daně snížit. Zavedení 
progresivní daně z příjmu fyzických osob by 
podle ČSSD mělo přinést zvýšení mezd pro 
98 procent zaměstnanců. Minimální mzdu 
chtějí sociální demokraté zvýšit do roku 
2022 alespoň na 16 tisíc korun, zvyšovat 
by se měla tak, aby činila minimálně 
40 procent průměrné mzdy. Zavedena 
by měla být také daň z prodeje podílů 
firem či akcií na stejné úrovni, jako 
jsou daněny dividendy. Na majetek nad 
50 milionů korun pak dědická a darovací 
daň na úrovni několika procent a u majetku 
nad 100 milionů korun ve výši 
15 procent.

ODS
Daně, respektive reforma daňového systému tvoří stěžejní část volebního 
programu strany a znamená návrat k rovné sazbě daně z příjmu fyzických 
osob. Patnáctiprocentní sazbou by se danila nikoli superhrubá, nýbrž 
hrubá mzda. Solidární přirážku, kterou nyní platí lidé s vysokými příjmy, 
by ODS zrušila. Strana také počítá se společným zdaněním manželů. 
Občanští demokraté rovněž požadují návrat ke dvěma sazbám daně 
z přidané hodnoty nebo pro neplátce DPH 
možnost paušální daně. Sazby DPH by činily 
deset a devatenáct procent. Zrušit by se 
měla daň z nabytí nemovitosti a silniční 
daň. Zavedení patnáctiprocentní daně 
z hrubé mzdy by podle ODS znamenalo, 
že se všem zaměstnancům zvýší čistá 
mzda o sedm procent.

TOP 09
Strana slibuje především zásadní pokles 
zdanění práce, odvody na sociální pojištění 
by se v novém volebním období měly 
postupně snížit o osm procent, větší část 
úlevy by se týkala odvodů zaměstnanců. 

Daň z příjmů fyzických osob by měla činit 
19 procent z hrubé mzdy. Stejně vysoká by 

byla i korporátní daň. TOP 09 stejně jako ODS 
prosazuje návrat ke dvěma sazbám DPH, a to 

ve výši 10 a 20 procent. Snížení odvodů z práce 
by spolu s růstem ekonomiky a zvyšováním 

platů mělo během následujících čtyř 
let vést ke zvýšení čisté mzdy 

o 30 procent.

Lubomír 
Zaorálek

Miroslav 
Kalousek

nalo propad zhruba dvaceti 
miliard. Finanční kompenzaci 
by mělo zaručit mimo jiné 
progresivní zdanění firemních 
zisků. 

Hnutí ANO ještě volební 
program nezveřejnilo. Jeho 
šéf Andrej Babiš ale veřejně 
promluvil o tom, že každý 
zaměstnanec by měl mít mě-
síčně o pětistovku víc. Získal 
by ji zavedením nezdaněného 
výdajového paušálu. Ročně by 
tento paušál připravil státní 
rozpočet o 17,6 miliardy ko-
run. Původně Babiš uvažoval, 
že by pět set korun měsíčně 
navíc dostávali jen zaměst-
nanci s platem do 50 tisíc 
hrubého měsíčně, nakonec se 
hnutí ANO přiklonilo k tomu, 
že mezi zaměstnanci nebude 
dělat rozdíly.

Proti plánům sociální 
demokracie se zatím ve voleb-
ním programu nejrazantněji 
vymezili občanští demokraté. 
Opoziční ODS navrhuje zave-
dení patnáctiprocentní sazby 
z hrubé mzdy místo z nynější 
superhrubé. Podle šéfa strany 
Petra Fialy by to mělo vést 
ke zvýšení čisté mzdy za-
městnanců průměrně o sedm 
procent. Například zaměst-
nanec s hrubým měsíčním 
příjmem 27 tisíc by si přilepšil 
o 1377 korun. Lidé, kteří berou 
120 tisíc, by měli každý měsíc 
o 6668 korun víc. ODS také 
navrhuje společné zdanění 
manželů a učitelům slibuje 

Petr  
Fiala

 Jak vidí hlavní strany 
daně a platy
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průměrný měsíční plat mini-
málně 35 tisíc korun hrubého. 
ODS by si rovněž přála zastro-
pování odvodů zdravotního 
pojištění na úrovni čtyřnásob-
ku průměrné mzdy, povinné 
odvody za zaměstnance by 
celkově měly klesnout o dva 
procentní body.  

Další pravicová strana, TOP 
09 se hodlá rovněž zaměřit 
především na snížení daňo-
vého zatížení práce. Strana 
slibuje především zásadní 
pokles zdanění práce, odvody 
na sociální pojištění by se 
v novém volebním období 

měly postupně snížit o osm 
procent, větší část úlevy by se 
týkala odvodů zaměstnanců. 
Daň z příjmů fyzických osob 
by měla činit 19 procent z hru-
bé mzdy. Stejně vysoká by byla 
i korporátní daň. Lidovci ne-
počítají ani se zvyšováním, ani 
snižováním daní, ty jsou podle 
šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrád-
ka nastaveny dobře.

KSČM
Komunisté by se chtěli zasadit 

o spravedlivější rozdělení daňového 
břemene tím, že by progresivnímu 
zdanění podléhaly především zisky 
velkých korporací a oligarchů, 
u malých příjmů by zavedli daňové 

paušály. Minimální mzda by 
postupně měla dosáhnout 50 procent 

průměrné mzdy. Odstranit by se měly 
neoprávněné rozdíly v příjmech žen 
a mužů. 
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Jana
Havligerová

Stranu připravila
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ANO
Hnutí ještě ucelený volební program 
nepředstavilo, jeho šéf Andrej Babiš však přišel 
s tím, že hodlá prosadit nový zaměstnanecký 
výdajový paušál 500 korun. Pětistovku měsíčně 
navíc by zaměstnanci dostali formou slevy 
na pojistném. Jak Babiš uvedl v rozhovoru pro 
Právo, za rok by tak každý zaměstnanec získal 
bez dalšího zdanění šest tisíc korun.

KDU-ČSL
Lidovci odmítají zvyšování daní, usilovat však chtějí o částečné 
zjednodušení daňového systému, neříkají ale, jak konkrétně. Spolu se 
starosty hodlají prosazovat další daňové 
zvýhodnění pracujících rodin s dětmi. 
Daňové zákony podle KDU-ČSL musejí 
vycházet vstříc výkonnosti a investicím, 
zůstat spravedlivé a dlouhodobě stabilní. 
Soustavně stíhány musejí být daňové úniky. 
Pokud jde o platy, samozřejmostí musí být, 
že muži a ženy dostávají za stejnou práci 
stejnou odměnu.

Pavel 
Bělobrádek

Vojtěch  
Filip

Andrej  
Babiš
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n Už více než rok platí, 
že majitelé solárních 
elektráren do deseti 
kilowattů nepotřebují 
licenci. ERÚ teď ale 
přichází s tvrzením, 
že bez licence nesmějí 
dodávat nespotřebova-
nou elektřinu do sítě.

Jan Stuchlík

Stát už schválil desítky milio-
nů korun dotací pro více než 
pětistovku malých střešních 
fotovoltaických elektráren. 
Z montáže malých solárů se 
snaží udělat byznys i někte-
ří obchodníci s energiemi, 
kteří vymysleli, jak majitelům 
zaplatit za část nespotřebova-

né elektřiny posílané do sítě. 
Malé solárníky, kteří nepotře-
bují k výrobě licenci, ovšem 
nejspíš čekají právní tahanice 
s Energetickým 
regulačním 
úřadem. 

Ten tvrdí, 
že majitelé 
malých fotovol-
taik do vý-
konu deseti 
kilowattů, pro 
něž nepotřebují 
licenci a jsou 
standardně 
připojeni k dis-
tribuční sou-
stavě, nesmějí 
dodávat nespotřebovanou 
elektřinu do sítě. Energetický 
zákon jim to sice nezakazuje, 
ale ani to výslovně nedovoluje. 

Úřad razí názor – a nachází 
oporu u některých právníků 
– že dodávat elektřinu do sítě 
může jen výrobce s licencí. 

„Připravuje-
me hromadné 
kontrolní šet-
ření, které má 
prověřit, zda 
takoví zákaz-
níci s výrob-
nou elektřiny 
mají všechna 
potřebná povo-
lení, a z po-
hledu kom-
petencí ERÚ 
pak zejména 
platnou licenci. 

Mohli by se dopustit například 
správního deliktu podnikání 
bez licence v energetických 
odvětvích, případně ne- 

oprávněných dodávek elek-
třiny do elektrizační sousta-
vy,“ vysvětluje mluvčí úřadu 
Michal Kebort.

Jenže obchodníci jako ČEZ 
nebo Bohemia Energy si zákon 
vyložili už před časem tak, že 
malí výrobci, kteří elektrárnu 
připojili standardním způso-
bem, mohou elektřinu do sítě 
posílat. ČEZ jim za to dává 
slevu ve výši čtyřiceti procent 
z ceny elektřiny, za kterou jim 
proud dodává. 

„Produkt jsme začali nabí-
zet nedávno a mají ho desítky 
zákazníků. Jak bude růst počet 
instalovaných zdrojů, bude 
přibývat i počet zákazníků 
s tímto produktem,“ uvádí 
mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Bohemia Energy elektřinu 
od výrobce oceňuje podle ak-

Regulátor chystá zátah 
na malé solárníky

Úřad razí názor – 
a nachází oporu 
u některých 
právníků – že 
dodávat elektřinu 
do sítě může jen 
výrobce s licencí. 

tuálních cen na spotovém trhu 
a pak ji na faktuře započítá 
proti hodnotě dodané elektři-
ny. Do konce roku by službu 
mohly využívat dvě stovky 
zákazníků.

ERÚ může této rozjíždějící 
se praxi učinit přítrž. „Analy-
zujeme, zda takové nabídky 
nejsou v rozporu se zákonem 
o ochraně spotřebitele,“ do-
dává Kebort. Potíž je v tom, že 
výklad energetického zákona 
nemusí být tak jednoznačný, 
jak naznačuje ERÚ.

„Podle zákona musí malý 
výrobce dodržet u dodávek 
do sítě parametry určené 
pravidly provozu distribuční 
soustavy. Už to ukazuje, že 
s dodávkami nespotřebované 
elektřiny zákon počítá. Navíc 
zákon o dani z příjmu mluví 
o příjmech z provozu výroben 
elektřiny, ke kterému není vy-
žadována licence,“ argumentu-
je advokát Pavel Doucha. Také 
stát v dotačním programu 
Nová zelená úsporám počítá 
s přetoky elektřiny do sítě. 
Dotaci dostane i domácnost, 
která pro svou potřebu využije 
jen sedmdesát procent vyrobe-
né elektřiny.  Více E15.cz

STOVKY ELEKTRÁREN. 
Distributoři připojili 
loni pět stovek nových 
fotovoltaických elektráren. 
Licenci od Energetického 
regulačního úřadu dostalo 
jen 73 z nich.Fo
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Vrchní soud v Olomouci zrušil 
předběžné opatření, jež firmě 
Uber zakazovalo poskytovat 
dopravní služby v Brně. Pod-
nik bude moci jezdit ode dne, 
kdy bude doručeno rozhodnu-
tí soudu. 

Uber spustil v moravské 
metropoli službu UberPOP  
1. února. Krajský soud v dubnu 
předběžným opatřením zaká-

zal služby poskytovat s tím, že 
firma porušuje několik ustano-
vení zákona. Nelze poskytovat 
služby, když k tomu řidiči 
nemají oprávnění, auto není 
označené jako taxi nebo nemá 
taxametr. Krajský soud v květ-
nu zamítl i návrh Uberu na 
zrušení předběžného opatření, 
a proto firma podala odvolání 
k olomouckému soudu. /čtk/

Uber bude znovu 
smět jezdit v Brně U divočáků se prvně 

vyskytl africký mor 
Nakažlivá choroba, kterou 
přenášejí volně žijící zvířa-
ta, byla zjištěna u dvou uhy-
nulých divočáků na okraji 
Zlína. Nákaza není nebez-
pečná pro lidi, pokud se 
však objeví v chovu, je třeba 
ho podobně jako u ptačí 
chřipky utratit a vyhlásit 
ochranné pásmo. Státní ve-
terinární správa kvůli tomu 
kontrolovala firmu Zemet 

u Zlína, jež na dvou místech 
chová pět tisíc prasat, ale 
pochybení neobjevila. 

Meruněk bude minimum

Úroda ovoce na Moravě 
bude kvůli jarním mra-
zům jedna z nejhorších 
za jedenáct let. Meruněk se 
dokonce urodí nejméně, jen 
přes čtyři stovky tun. Loni, 
kdy ovocnáře také postihly 
mrazy, bylo meruněk pět set 
tun. Nejslabší bude i úroda 

jablek, jen 21 tisíc tun, loni 
to bylo téměř 29 tisíc.

Dráhy změnily názor  
na prodej Masaryčky
České dráhy chtějí pražské 
Masarykovo nádraží místo 
prodeje Správě železniční 
dopravní cesty rekonstruo- 
vat. Budova by mohla být 
i konkurenční výhodou 
v soutěži na provoz vlaků 
z pražského ruzyňského 
letiště. /čtk/  Více E15.cz

Krátce

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/eru-chysta-zatah-na-male-solarniky-1334273
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ceske-drahy-nechteji-prodat-masarykovo-nadrazi-sprave-zeleznic-1334245


Jan Šindelář
 

Železniční společnost ČD 
Cargo dostala od rakouské-
ho ministerstva dopravy po-
volení k provozu na tamních 
kolejích. Firma tak může 
začít provozovat vlaky bez 
omezení. Země je první, kde 
ČD Cargo licenci získalo. 

„Ra-
kousko 
považujeme 
za perspek-
tivní trh, 
přepravuje-
me tam po-
měrně velké 
množství 
zboží a je 
tedy logické, 
že do bu-
doucna tam 
uvažujeme 
o provozu vlastních vlaků,“ 
sdělil deníku E15 předseda 
představenstva ČD Cargo 
Ivan Bednárik. 

Rakouské povolení 
umožní nákladním vla-
kům v české režii zajet až 
na rakousko-italské nebo  
rakousko-slovinské hranice, 
popřípadě až do slovinského 
přístavu Koper. ČD Cargo se 
snaží expandovat i do jiných 
zemí, volí k tomu ale odlišné 

strategie. Například v Pol-
sku drží licenci na dceřinou 
společnost Koleje Czeskie, 
které se daří zvyšovat objem 
nákladu. Loni přepravila 
přes dva miliony tun, přede-
vším rud a uhlí. Do Německa 
a na Slovensko jezdí vlaky 
českého Carga ve spoluprá-
ci s jinými dopravci, kteří 

mají tamní 
licenci. 

Zahranič-
ní přepravy 
nabývají pro 
nákladní 
dceru Čes-
kých drah 
na významu 
i proto, že 
ztrácí pozi-
ce na domá-
cím trhu. 
Loni celkový 

objem přeprav firmy klesl 
z předloňských 66,4 milionu 
tun na 65,5 milionu tun. Čes-
ký trh přitom zvětšil objem 
o milion tun na 98 mi- 
lionů tun. 

Kromě zahraniční konku-
rence typu společností PKP 
Cargo nebo Rail Cargo Aus-
tria čelí ČD Cargo i menším 
tuzemským dravcům, napří-
klad Unipetrolu Doprava či 
EP Cargo. 

n Za digitální měnu 
crown koupili inves-
toři Jan Brody a Filip 
Major čtvrtinový podíl 
v začínajícím projektu 
OuiBring. Ten nabízí 
zprostředkování pře-
pravy zboží v nevyuži-
tém prostoru turistic-
kých zavazadel.

Tomáš Stingl

Letuška, turista nebo obchod-
ník cestují s poloprázdným 
zavazadlem. Přes systém 
OuiBring zjistí, že v cílové 
zemi někdo poptává třeba vy-

řezávanou sošku či domácí sýr, 
který je k dostání jen v určitém 
městě. Výrobek pak přepravce 
koupí a za provizi jej doveze. 
Tak vypadá princip plat-
formy OuiBring, jejíž 
čtvrtinu koupili 
čeští investoři 
Jan Brody 
a Filip Major 
z formace 
Busyman. Ta 
se specializuje 
na investice 
do naděj-
ných start-upů. 
„Transakce proběhla 
v digitální měně crown, 
která byla směněna do ame-
rických dolarů. V korunovém 
vyjádření se jedná o nižší 

jednotky milionů korun,“ 
uvedla v prohlášení skupina 
Busyman.

Začínající projekt Oui- 
Bring podnikatele Joela 

Gordona získal loni 
podporu v praž-

ském inkubátoru 
StartupYard. 
Nyní funguje 
v pilotním pro-
vozu a denně 
zprostředkuje 

v průměru 
jednu zásil-

ku v hodnotě 
padesáti dolarů. 

„Klient vytvoří poptávku 
po zboží a udá cenu, kterou je 
ochoten zaplatit. Pasažéři poté 
nabízejí, za kolik produkt do-
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n Tuzemské firmy 
se tlačí do jaderných 
projektů, které v Ma-
ďarsku a ve Finsku 
chystá ruský Ros- 
atom. Pomáhá jim 
v tom muž označova-
ný za šedou eminenci 
tuzemské energetiky. 

Daniel Novák

Vladimír Johanes, jedna 
z nejvlivnějších postav české 
energetiky poslední dekády, se 
vrátil zpět do jaderného byzny-
su. Umetá českým firmám ces-
tu k zakázkám kolem dostavby 
maďarské jaderné elektrárny 
Paks a výstavby nového 
atomového zdroje Hanhikivi 
ve Finsku. Na obou projektech 
se bude podílet ruský koncern 
Rosatom. Tuzemské podniky 
mají šanci na dodávky napří-
klad čerpadel a turbín. 

„Jaderná energetika je 
oblast, které dobře rozumím 
a kde dokážu propojovat lidi 
a firmy. Mou rolí je být jakýmsi 
prostředníkem, který do ja-
derných projektů může české 
firmy přivést. Určitě se bavíme 
o zakázkách v řádu miliard ko-
run,“ řekl deníku E15 Johanes.

Lobbista ČEZ Johanes 
se vrací k jádru 

Rakouské povolení 
umožní nákladním 
vlakům v české režii 
zajet až na rakousko-
-italské nebo  
rakousko-slovinské 
hranice.

Investoři Jan  
Brody a Filip Major 
z formace Busyman  

koupili 

25 %
platformy  
OuiBring.

OuiBring chce být levnější alternativou internetových obchodů. 
Podle statistiky Eurobarometru jsou Češi spolu s Poláky v Evropské 
unii nejvíce nedůvěřiví k nákupu ze zahraničí přes web. Bojí se 
hlavně toho, že zboží zaplatí, ale zásilka nepřijde. Z ciziny tak přes 
e-shopy zatím nakupuje jen pět procent Čechů. Naopak v domácích 
webových obchodech loni utratili 98 miliard korun, což byl meziroční 
růst o 21 procent.

Konkurence pro  
elektronické obchody

Češi do start-upu investovali kryptoměnu 

ŠEDÁ EMINENCE. Vladimír Johanes byl v minulosti u řady vel-
kých obchodů, které udělala skupina ČEZ.
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Ve hře jsou například 
společnosti Škoda JS Plzeň 
nebo Královopolská RIA. 
„Šanci vidím třeba i pro firmy 
z portfolia EPH nebo pro olo-
mouckou Sigmu, která vyrábí 
čerpadla a vodní zařízení,“ 
dodal lobbista. České podniky 
ale budou muset ještě uspět 
ve výběrových řízeních a za-
jistit si financování. Přípravy 
domácích firem na stavby 
v Maďarsku a ve Finsku jsou 
už v plném proudu. Minulý 
týden podepsala Aliance 
české energetiky v čele se 
Škodou Praha memorandum 
s Rosatomem o spolupráci 
na jaderných projektech.  

Finsko navštívili zástupci 
českých společností na konci 

dubna. Na akci organizované 
českou ambasádou v Helsin-
kách doprovázela byznys-
meny náměstkyně ministra 
průmyslu Lenka Kovačovská. 

Vladimír Johanes se 
do světa velké energetiky 
naplno dostal v roce 2003. 
Tehdy se stal poradcem 
ministra průmyslu a obcho-
du Milana Urbana (ČSSD). 
O rok později do křesla šéfa 
ČEZ usedl Martin Roman 
a Johanes mu začal pomá-
hat i se zahraniční expanzí 
podniku. S Romanem se pojí 
i konec lobbistova působení 
ve skupině. Jen pár měsíců 
po definitivním odchodu 
Romana z ČEZ zmizel z jejích 
struktur také Johanes. 

vezou,“ vysvětluje Filip Major. 
V ceně je zahrnuta i provize 
pro OuiBring. 

„Velkou skupinou lidí, 
kteří produkty dovážejí, jsou 
stevardi nebo letušky. Převoz 
berou jako téměř bezpracný 
přivýdělek,“ uvádí Joel Gordon. 

OuiBring vznikl v thajské 
metropoli Bangkoku a zatím 
se zaměřuje na dopravu zboží 
z Evropy do Asie. Od vstupu 
českého Busymanu si ale 
společnost slibuje zvýšení 
přepravy zásilek rovněž na ev-
ropský trh.

Společnost ČD 
Cargo získala 
licenci v Rakousku
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n Vyšší sankci vyměři-
la Evropská komise už 
jen skupině výrobců 
nákladních vozů.

Jiří Liebreich

Rekordní pokutou 2,42 mili-
ardy eur ztrestala Evropská 
komise americkou společnost 
Google. Jde o nejvyšší sankci, 
jaká byla kdy vyměřena jed-
notlivci. Internetový obr prý 
zneužíval své dominantní 
postavení na trhu, když ve vy-
hledávači zvýhodňoval svůj 

porovnávač nejvýhodnějších 
nákupů proti těm od konku-
rence. Google se sankcemi ne-
souhlasí, už dříve upozornil 
na duo Amazon a eBay, které 
má prý větší vliv na nákupní 
návyky uživatelů. „Nesou-
hlasíme se závěry komise, 
rozhodnutí přezkoumáme, 
zvážíme odvolání a těšíme 
se, až představíme naše ar-
gumenty,“ říká viceprezident 
Googlu Kent Walker. 

S Googlem přitom může 
být ještě hůř, komise ho 
vyšetřuje i v několika dalších 
případech údajného porušení 

Obří pokuta 
pro Google

Britské banky musí navýšit peněžní polštář

Britská centrální banka zpřísňuje pravidla pro poskytová-
ní úvěrů a tamním bankám nařídila zvýšit finanční rezer-
vy o 11,4 miliardy liber. Hodlá tak britský finanční systém 
ochránit před riziky nedobytných úvěrů, a zejména před 
případnými následky brexitu, tedy obchodu Británie z Ev-
ropské unie. Více E15.cz

Western Digital zvýšil nabídku za divizi Toshiby

Americký výrobce mikroprocesorů Western Digital 
a investiční společnost KKR předložily japonské skupině 
Toshiba novou nabídku na koupi její divize čipů. Na po-
slední chvíli tak chtějí zabránit v dohodě s jiným vyhléd-
nutým kupcem: konsorciem, za nímž stojí japonská vláda 
a které za divizi nabízí zhruba dva biliony jenů  
(424 miliard korun). Více E15.cz

Česko má vyšší rating

Česká ekonomika se pro investory stává jistější zemí 
z hlediska obchodního rizika. Výbor pro teritoriální rizika 
mezinárodní společnosti Euler Hermes se proto rozhodl 
skokově navýšit ČR rating z úrovně BB1 na A1. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,725

Čína 1 3,418

Dánsko 1 3,533

EMU 1 26,270

Chorvatsko 1 3,546

Japonsko 100 20,819

Kanada 1 17,635

Maďarsko 100 8,491

Norsko 1 2,760

Polsko 1 6,232

Rusko 100 39,478

Švédsko 1 2,689

Švýcarsko 1 24,136

Turecko 1 6,646

USA 1 23,290

Velká Británie 1 29,731

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 27. 6. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 97,10   -1,62 % 

ČEZ 404,00   1,25 % 

Erste Bank 844,40   1,13 % 

Fortuna 135,00   5,26 % 

Kofola 429,90   -0,02 % 

KB 913,00   0,50 % 

Moneta 76,40   -0,71 % 

O2 CR 281,80   -1,26 % 

Pegas 937,00   2,42 % 

Philip Mor. ČR 14 775,00   0,70 % 

TMR 660,00 0,00 %

Unipetrol 284,60   0,92 % 

VIG 650,00   -0,60 %  

Celkový objem (v tisících korun) 382 890

Akcie na pražské burze 27. 6. 2017 

Model 3 
už příští 
měsíc
 Před uvedením automobilu 
Tesla Model 3 se akcie firmy 
Tesla pohybují u svého histo-
rického vrcholu a akcionáři 
netrpělivě čekají na finální 
odhalení, které je plánováno 
na příští měsíc. Zároveň 
s odhalením tento automo-
bil obdrží první zákazníci 
a společnost Tesla začne 
produkovat přibližně tisíc 
automobilů týdně. Do konce 
roku by se tato produkce 
měla vyšplhat až na pět tisíc 
vozů týdně. Ač tyto plány 
znějí zajímavě, v dodava-
telském řetězci může nastat 
spousta komplikací, a to 
i přesto, že společnost má 
velkou část výroby integro-
vanou.

Takřka hotové prototy-
py, které jezdí především 
po kalifornských silnicích, 
nepůsobí zrovna dokonale 
na první dojem a doufej-
me, že finální karoserie 
bude mnohem precizněji 
zpracovaná. Další nezná-
mou je cena. Automobil má 

startovat s cenou 35 tisíc 
dolarů, ale o této ceně si 
především Evropané mohou 
nechat zdát. Po připočtení 
transportních nákladů, daní 
a cel se cena může dostat 
mnohem výše. Akcionáři tak 
musejí doufat, že z více než 
400 tisíc rezervací jich bude 
rušeno minimální množství.

Růstu akcií Tesly moh-
lo pomoci také spuštění 
objednávek na solární tašky, 
kde společnost uvádí, že má 
vyprodanou přibližně roční 
produkci. I zde však zůstává 
otazník, jak a kdy přesně 
výroba těchto tašek začne. 
Elon Musk se dále netají 
obrovskými plány a ještě 
v průběhu roku by měl být 
představen elektrický truck 
a v následujících letech Mo-
del Y, pick-up a nová verze 
Tesla Roadster. 

A i když věřím, že tato 
společnost pravděpodobně 
dokáže významně změnit 
směr nejen automobilového 
průmyslu, tak aktuální cena 
akcií může značně kolísat 
s tím, jak se bude dařit 
rozjíždět výrobu. A také 
s tím jak může docházet 
k případným komplikacím 
s již vyrobenými auty. Tuto 
situaci zajímavě znázorňují 
analytická doporučení, kde 
podle Bloombergu se jejich 
rozptyl pohybuje mezi 155 až 
464 dolary za akcii. 

Autor je analytikem Patria Finance

Akcie, měny & názory

Ondřej Tollinger

GIGANT. Americká firma prý zneužila dominantní pozici v jedné 
části trhu k zisku dominance jinde.
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evropského práva. „Google 
znemožnil jiným firmám 
inovovat a soutěžit na zákla-
dě kvality, zákazníkům pak 
bránil ve skutečném výběru 
služeb,“ uvedla eurokomisař-
ka pro hospodářskou soutěž 
Margrethe Vestagerová s tím, 
že každý, kdo se nelegálním 
chováním firmy cítí poško-
zen, může žádat od Googlu 
kompenzaci.

Rozhodnutí komise může 
znamenat precedens v posu-
zování obdobných stížností, 
které poukazují na to, že 
Google údajně zvýhodňuje 
své mapy nebo výsledky 
vyhledávání výhodných lete-
nek, napsala BBC.

Zatím nejvyšší pokutu, 
jde-li o zneužití postavení 
na trhu, dostal v roce 2009 
Intel ve výši 1,06 miliardy eur. 
Pokud jde o pokuty udělené 
komisí obecně, tak se Google 
zařadil na druhé místo: 
přísnější verdikt, bezmála tři 
miliardy eur, komise vynesla 
už jen nad skupinou výrobců 
nákladních automobilů Vol-
vo, Renault, Daimler, Iveco 
a Daf za kartelovou dohodu.

„Výše pokuty má mít 
i preventivní efekt,“ předpo-
kládá Ján Simkanič, předseda 
Sdružení pro internetový 
rozvoj. Jak byl poškozen 
český uživatel, říct nedokáže. 
„Celá kauza je vedena snahou 
o to, aby hráč dominantní 
v jedné oblasti nezneužíval 
svého postavení pro získání 
další dominance v jiné  
oblasti. To by mohlo vést  
k přílišné koncentraci 
ekonomické síly a k omezení 
nabídky pro spotřebitele,“ 
myslí si.



n Totalitní režim v Se-
verní Koreji vybuduje 
na východním pobřeží 
poloostrova mega-
lomanské letovisko 
plné pláží a hotelů. 
Kim Čong-un v červnu 
vyslal dvacítku svých 
mužů za inspirací 
do Španělska. 

Jiří Liebreich

Severokorejci chtějí podpořit 
cestovní ruch v zemi – uvá-
děnou stovku tisíc turistů, 
kteří Koreu ročně navštíví, 
chtějí zdesetinásobit rovnou 
na milion a získat nový zdroj 
příjmů – plážový turismus. 
Dvacítka „plážových špionů“ 
proto nedávno putovala 

od francouzských hranic 
přes Barcelonu a Valencii 
do Alicante, zajímala ji 
především dvojice měst 
Benidorm a Salou. 

Podle mluvčího severoko-
rejské ambasády v Madridu 
se ale plánům KLDR nejvíce 
blíží svým provedením 
turistický komplex Marina 
d’Or ve městě Oropesa del 
Mar. „Říkají, že je obtížné 
cestovat do naší země, to ale 
není pravda. Víza můžete do-
stat ani ne za měsíc,“ snaží 
se přesvědčit severokorejský 
velvyslanec ve Španělsku 
Kim Hyok-chol. 

Severokorejskou delegaci 
zaujal i benidormský zábav-
ní park zaměřený na historii. 
V přístavním městě Wonsan 
na Korejském poloostrově by 
tak v budoucnu mohl vznik-
nout podobný park ukazující 

návštěvníkům, jak se KLDR 
v čase vyvíjela k dokonalosti, 
dodal list Telegraph.

„Delegaci se velmi zamlou-
vala výstava různorodých 
starověkých středozemních 
civilizací. Aplikovat tento 
koncept v našem parku 
s asijskými civilizacemi by 
bylo velmi zajímavé,“ dodal 
mluvčí ambasády ve Špa-
nělsku. 

Organizátor delegace Ma-
tías Pérez Such řekl místní-
mu deníku El Confidencial, 
že se ho Severokorejci velmi 
detailně dotazovali na ceny 
jednotlivých služeb. „Pokud 
chtějí rozvíjet turismus, je 
logické, že nezačnou výstav-
bou hotelů o pětapadesáti 
patrech. Je ale pozitivní, že 
dál nechtějí být nejnepro-
pustnější zemí světa,“ dodal.
 Více E15.cz

KLDR v Evropě obhlíží 
plážové rezorty

www.E15.cz | 9 |

Nejlepší chvíle 
nenaplánuješ.

Kombinovaná spotřeba paliva: 4,7 – 4,9 l / 100 km.  Kombinované emise CO2:106 – 112 g/km.

PYRAMIDA Centrum s.r.o.
U Pyramidy 721, 252 43 – Průhonice
T. +420 267 751 006, M. +420 602 150 500 – www.pyramidapruhonice.cz

Start 
moving.

Již od
296 900 Kč.

Nový
SEAT Ibiza.

seat.cz/ibiza

272510/45 inzerce

VYHLÍDNUTÝ REZORT. Komplex Marina d’Or ve městě Oropesa del Mar severokorejské prospekto-
ry zaujal nejvíce.
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Americká společnost Apple 
koupila německou firmu 
SensoMotoric Instruments, 
která vyvíjí technologii počí-
tačového vidění a sledování 
pohybu očí pro využití při 
výrobě headsetů a brýlí pro 
rozšířenou a virtuální reali-
tu. Akvizice navazuje na ros-
toucí zájem firmy Apple 
o virtuální realitu a může 
jí pomoci při budování 
softwaru budoucích iPhonů 
a iPadů i samostatných částí 
hardwaru.

Akvizice nebyla společnos-
tí Apple oficiálně potvrzena,  
své obchody totiž nikdy 
nezveřejňuje, podle portálu 
Axios však operaci potvrdila 
svým obvyklým prohláše-

ním, které v podobných si- 
tuacích vždy používá. „Apple 
čas od času kupuje menší 
technologické firmy a my 
obvykle nehovoříme o našich 
důvodech ani plánech,“ řekl 
serveru zástupce firmy.

Apple se vývojem apli-
kací pro virtuální realitu 
aktivně zabývá. Nedávno 
odhalil platformu ARKit, 
která umožňuje vývojářům 
vytvářet aplikace s využitím 
kamery a senzorů iPhonu 
pro odhad hloubky a umístě-
ní virtuálních objektů do  
reálného světa. Společnost 
už také buduje nástroje pro 
rozšířenou realitu do další 
verze operačního systému 
iOS 11. /paj/

Apple posiluje 
v rozšířené realitě

Energetická skupina 
Energo-Pro podala nabídku 
na odkup bulharských aktiv 
společnosti ČEZ. Bez bliž-
ších informací to potvrdila 
mluvčí firmy Hana Hikelová. 
Zahájení jednání s několika 
vybranými zájemci o bul-
harská aktiva oznámil ČEZ 
v polovině května, včera se 
nechtěl k záležitosti vyjad-
řovat.

Energo-Pro už v Bulhar-
sku působí prostřednictvím 
dceřiné společnosti Energo-
-Pro Varna. Ta je jedním ze 
tří provozovatelů distri-
buční sítě elektřiny v zemi. 

Firma v Bulharsku elektřinu 
také prodává, a to více než 
1,2 milionu zákazníkům 
včetně domácností a podni-
ků. ČEZ vstoupil na bulhar-
ský trh ke konci roku 2004. 
Jeho distribuční i prodejní 
společnost zde obsluhuje 
přibližně tři miliony zákaz-
níků, zejména v západní 
části Bulharska. 

Záměr zmapovat zájem 
o bulharská aktiva oznámil 
ČEZ v lednu. Některá bulhar-
ská média v dubnu uvedla, 
že nabídky do tendru na pro-
dej aktiv měla podat zhruba 
desítka uchazečů.  /čtk/

Energo-Pro chce byznys 
ČEZ v Bulharsku
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n Kvůli pasivitě 
nizozemských vo-
jáků mělo zemřít 
na 300 lidí.

Odvolací soud v Haagu 
v zásadě potvrdil rozsudek 
civilního soudu z roku 2014, 
že Nizozemsko nese část 
viny na masakru bosenských 
Muslimů v Srebrenici v roce 
1995. Podle verdiktu je stát 
odpovědný za asi 300 mus-
limských (bosňáckých) 
mužů, jejichž deportaci 
z bezpečné zóny OSN do ru-
kou bosenskosrbských jed-

notek umožnili nizozemští 
vojáci. O tom, jaké odškodné 
rodiny obětí dostanou, se ale 
rozhodne v dalším soudním 
řízení. Vraždění ve Srebre-
nici nepřežilo asi osm tisíc 
mužů a chlapců.

Nově občanskoprávní soud 
rozhodl o tom, že Nizozem-
sko má v budoucnu vyplatit 
rodinám obětí pouze 30 pro-
cent z celkového odškodné-
ho. Podle verdiktu je totiž 
až 70procentní šance, že by 
bosenskosrbské jednotky 
Bosňáky z bezpečné zóny 
vyvlekly a zabily, pokud by je 
nizozemští vojáci odmítli vy-

dat. O výši odškodného však 
bude rozhodnuto později.

Síly působící pod nizozem-
ským praporem v Bosně pod 
velením OSN podle soudu 
věděly o tom, že bosenské 
muslimské muže, kteří v roce 
1995 hledali útočiště v bez-
pečné zóně OSN ve vesnici 
Potočari, bosenskosrbské 
jednotky zabijí, pokud budou 
muset místo opustit. Asi 
300 z nich bylo při obléhání 
bosenskosrbských jednotek 
nuceno opustit nizozem-
skou základnu OSN. Podílu 
na smrti právě těchto lidí se 
týká soudní rozhodnutí. /čtk/

Nizozemsko nese díl 
viny za Srebrenici

27
33

68
/2

3 
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INDICKÝ PREMIÉR Nárendra Módí by měl podle amerického prezidenta Donalda Trumpa odbou-
rat obchodní bariéry země. Na prvním setkání v Bílém domě si oba státníci nicméně dali záležet 
na tom, aby zdůraznili význam silného vztahu mezi Indií a USA. Oba lídři se k sobě na schůzce cho-
vali vřele a indický premiér prý až přehnaně chválil Trumpovy úspěchy a podnikatelské zkušenosti. 

OKATÉ PŘÁTELSTVÍ
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Skotská premiérka Nico-
la Sturgeonová rozhodla 
o odložení rozhodnutí o vy-
hlášení nového referenda 
o odtržení Skotska od Britá-
nie, a to na konec rozhovorů 
o brexitu. 

Vyústění jednání o od-
chodu Británie z Evropské 
unie předpokládá na podzim 

příštího roku. Odklad ozná-
mila Sturgeonová na půdě 
skotského parlamentu pod 
dojmem výsledků předčas-
ných parlamentních voleb 
v Británii, v nichž její Skot-
ská národní strana (SNP) 
přišla o 21 poslanců. 

Dosud Sturgeonová pro-
sazovala uspořádání nového 

referenda mezi koncem roku 
2018 a počátkem roku 2019, 
a to po několikaměsíčních 
přípravách. Myšlenky refe-
renda se však zcela nevzdala, 
uznala nicméně, že Skotové 
jsou již unavení „přijímáním 
politických rozhodnutí“ 
a potřebují období „odde-
chu“ /čtk/

Skotové odložili referendum 
o nezávislosti na konec brexitu

Do Itálie dál připlouvají uprchlíci

Za minulé dva dny bylo ve Středozemním moři zachrá-
něno na 8500 migrantů, kteří se snažili dostat z Afriky 
do Itálie. Italská pravice, která slavila vítězství v nedělních 
místních volbách, vyzývá vládu, aby masový příliv z Libye 
okamžitě zastavila. Prokurátor pro boj s terorismem pak 
varoval před příchodem fundamentalistů. 

Prověrkou věžáků v Londýně neprošlo 95 budov

Britská policie zná po dvou týdnech od požáru výškového 
domu Grenfell Tower v Londýně totožnost 20 ze 79 obětí 
tragédie. Ani toto číslo nemusí být konečné a přesný  po-
čet lidí, kteří při požáru přišli o život, se možná nikdy ne-
podaří zjistit. Protipožárními testy nařízenými po tragédii 
mezitím neprošlo všech 95 dosud prověřených výškových 
budov.

Omluva

V textu ze dne 27. června o  vytvoření vládní koalice 
ve Velké Británii  jsme na těchto stránkách mylně označili 
severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP) 
za „separatistickou“. Za chybu se omlouváme. /čtk, red/

Krátce

ÚTOK SARINEM. Syrský režim letos údajně zaútočil na městeč-
ko Chán Šajchún, kde zabil přes osm desítek lidí.
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Spojené státy mají infor-
mace o chystaném dalším 
chemickém útoku v Sýrii 
a varovaly syrského prezi-
denta Bašára Asada před 
takovým činem. Informaci 
o přípravě útoku zveřejnil 
Bílý dům, po něm ji potvr-
dil také Pentagon. Moskva 
reagovala, že o chystané 
chemické operaci žádné 
informace nemá. 

Asad včera navštívil vo-
jenskou základnu Hmímím 
na západě Sýrie, odkud 
spojenecké Rusko vede 
letecké operace v Sýrii.

Bílý dům v prohlášení 
uvedl, že Asad chystá 
další velký chemický útok 
podobný tomu z počátku 
dubna v syrském městě 
Chán Šajchún. Syrský 
režim tehdy použití 
chemických zbraní popřel 

s tím, že jeho nálet zasáhl 
sklad chemických zbraní 
islamistů. 

Informaci Bílého domu 
později potvrdil také mluv-
čí Pentagonu Jeff Davis. 
USA podle něj mají infor-
maci o aktivní přípravě 
útoku na letecké základně 
Šajrát. Právě na ni USA 
provedly odvetnou akci 
za útok v Chán Šajchúnu. 
„Zapojeno je konkrétní 
letadlo v konkrétním han-
gáru a o obou víme, že jsou 
využívány v souvislosti 
s chemickými zbraněmi,“ 
řekl Davis. Bílý dům Asada 
a jeho armádu také varo-
val, že „zaplatí vysokou 
cenu“, pokud skutečně 
provedou chemický útok. 
Bližší detaily však nespeci-
fikoval. /čtk/
 Více E15.cz

Pentagon: Sýrie chystá 
další plynový útok
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PRÁVĚ 
V PRODEJI

Zakoupíte ve všech prodejnách Geco a Relay.

Ta zelená titulka je 
opravdu moc hezká!

Vše, co musíte
vědět o energetice.



| 12 | ROZHOVOR S VÝKONNOU ŘEDITELKOU MEZINÁRODNÍHO MĚNOVÉHO FONDU MICHAELOU ERBENOVOU 

Česko je u stropu 
svých možností 

Jaroslav Bukovský

 Kdykoli vyjde nějaký 
žebříček nejmocnějších žen 
Česka, figurujete v něm. 
Vnímáte svůj vliv? 
Mojí osobní ambicí není 
soutěžit v nějakém žebříč-
ku popularity nebo vlivů, 
ale je pravda, že MMF je 
v mezinárodním kontextu 
vlivná organizace a poprvé 
po sedmdesáti letech má 
Česko mým prostřednictvím 
nějaký vliv na rozhodování 
a pozice fondu.

 
 Má ten vliv nějakou 

praktickou podobu, máte tu 
moc prosadit nějaký speci-
fický český záměr?
Ve výkonné radě MMF za-
stupuji osm členských zemí 
fondu včetně Česka. Takže 
hledáme primárně společ-
nou pozici. Při její tvorbě 
nicméně beru ohled na po-
zice a záměry Česka. A dá 
se říci, že v tomto období, 
kdy má Česko výkonnou 
ředitelku v radě, tam naše 

názory zaznívají příměji 
než jindy.

 Existuje nějaký konkrét-
ní záměr, který byste chtěla 
za Česko protlačit?
Pro Česko je hodně důležité, 
aby se udržela současná 
otevřenost mezinárodního 
obchodu. V tom je česká 
priorita obdobná jako pro 
další země z mé skupiny, 
jelikož zastupuji vesměs 
ekonomiky, jejichž prosperi-
ta je závislá na zahraničním 
obchodu. Řada z nich je sou-
částí dodavatelského řetězce 
do zemí eurozóny nebo kon-
krétně přímo do německého 
automobilového průmyslu.

 Nakolik jste v kontaktu 
s českými politiky? 
Otázky, které projednává 
MMF, jsou obvykle spíše 
odborné než politické. 
Nedávno například skončila 
mise MMF, která hodnotila 
hospodářskou politiku Čes-
ka v rámci pravidelné každo-
roční prověrky. A členové 

našeho týmu se sešli také 
s ministrem financí a Ban-
kovní radou ČNB, aby dosta-
li z nejvyšších míst odpovědi 
na některé otázky týkající se 
směrování státního rozpoč-
tu, záměrů v oblasti daňové 
reformy a měnové politiky. 

 Politici vás sami ne- 
oslovují, že by rádi ve fondu 
něco zdůraznili?
Ne, nekontaktují mě. Komu-
nikujeme hlavně s úředníky 
jednotlivých úřadů.

 MMF často formuluje 
svá doporučení pro tu i onu 
změnu poměrně přímočaře. 

Jak se s tím politici těch 
zemí vypořádávají?
Konkrétně Česko je vnímá-
no dlouhodobě jako dobře 
řízená země a MMF k němu 
nemá mnoho připomínek. 
Poslední konzultace skončila 
poměrně velkou shodou 
o tom, kam by měla hospo-
dářská politika směřovat. 
Samozřejmě že u zemí, které 
si u fondu půjčují, bývá si- 
tuace občas vyhrocenější.

 
 Takže MMF považuje 

současné nastavení měnové 
a fiskální politiky v Česku 
za optimální? 
Ano, v zásadě to tak je. Fond 
nicméně zdůrazňuje nutnost 
strukturálních reforem, 
především pro zlepšení 
fungování trhu práce. To 
by zvýšilo nabídku kvalifi-
kované práce, což považuje 
za hlavní hybnou sílu růstu. 
A tady by uvítal rychlejší 
pokrok. Podobně by si třeba 
v evropském rozměru za-
sloužila vyšší investice zdejší 
infrastruktura. Ostatně kdy 

jindy do ní investovat než 
v prostředí nízkých sazeb 
a rychlého růstu ekonomiky?

 Jak velké slovo má 
MMF v české hospodářské 
politice? 
To asi záleží na období, kouz-
lo fondu je hlavně v nepře-
tržitém dialogu, což jsem 
vnímala už v době svého 
působení v Bankovní radě 
ČNB. Debata s misí MMF je 
pro tvůrce politiky často pří-
ležitostí k utříbení vlastních 
názorů, což na domácím 
politickém hřišti nemají. 
Vliv tedy není nutně z roku 
na rok, ale střednědobý. 
Mnoha zemím umožňuje 
najít vnější podporu pro rea-
lizaci potřebných reforem. 

 V posledních letech se 
Česko ekonomicky přestalo 
přibližovat unii, proč? 
Především si myslím, že 
transformace středoevrop-
ských ekonomik v devade-
sátých letech byla úspěšná 
a zpočátku se celý region 
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 V posledním 
volebním období 
se objevila 
u části populace 
určitá deziluze 
z globalizace.

n Domácí ekonomika 
nutně potřebuje, aby do ní 
proudilo více vhodných lidí. 
Dokud se tak nestane, země 
nemá šanci na masivnější 
růst životní úrovně 
a západní standard zůstane 
nenaplněným snem, říká 
jediná Češka ve vedení 
Mezinárodního měnového 
fondu Michaela Erbenová. 
Západ zůstává nedostižný 
nejen pro Česko, s obdobným 
problémem bojují i sousední 
země regionu.
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Vystudovala 
obor 
matematické 
metody 
v ekonomii 
na Moskevské státní univerzitě 
a postgraduální program 
v oboru ekonomie na CERGE 
Univerzity Karlovy v Praze. 
V devadesátých letech 
pracovala pro OECD, jako 
poradkyně předsedy české 
vlády či vedoucí skupiny 
poradců ministra financí. 
Zastávala různé manažerské 
funkce v Komerční bance, 
naposledy v roce 2000 
jako ředitelka divize vztahů 
s investory. V letech 2000 až 
2006 byla členkou bankovní 
rady a vrchní ředitelkou 
České národní banky. 
V MMF působí od roku 2007, 
od listopadu 2016 pak jako 
jedna z jeho výkonných 
ředitelek. S manželem, 
českým ekonomem Ondřejem 
Schneiderem, vychovává 
dceru a syna. Ve volném 
čase cestuje s rodinou 
po světě a věnuje se lyžování 
a rekreačnímu potápění.

Michaela  
Erbenová (48)

vydal k té vyspělejší části 
Evropy poměrně rychle. 
Po finanční krizi se tempo 
přibližování zpomalilo a je to 
kvůli tomu, že jsme narazili 
na strop našich možností. Je 
nepravděpodobné, že by se 
hospodářský růst příliš zvy-
šoval, dokud neproběhnou 
strukturální reformy, které 
zlepší nabídku pracovní 
síly a konkurenceschopnost 
ekonomiky. 

 Je to české specifikum, 
že se nedaří dohánět unijní 
standard? 
Dlouhodobě a ve více zemích 
sledujeme zpomalování růs-
tu produktivity práce a tento 
trend se podstatně prohlou-
bil během velké hospodářské 
recese. Takže konvergence se 
zadrhla v řadě států v našem 
regionu.

 Máte z Washingtonu 
světovou ekonomiku jako 
na dlani. Sledujete přede-
vším ze strany USA nebo 
i jiných zemí snahu omezit 
volný zahraniční obchod?
Protekcionistické nálady 
v mnoha zemích skutečně 
sílí. V posledním volebním 
období se objevila u části 
populace určitá deziluze 
z globalizace. Částečně to má 
reálný základ v tom, že v mi-
nulých letech − jak v rozví-
jejících se ekonomikách, tak 
v těch rozvinutých − rostly 
příjmové rozdíly mezi lidmi. 
Také podíl příjmů z práce 
na celkové přidané hodnotě 
v mnoha zemích klesá. 

 Jaké to má příčiny?
Existují dva velké vlivy. 
Jedním je technologický 
pokrok, který vytěsňuje lidi 
z řady rutinních zaměst-
nání, kde jsou nahraditelní 
technologiemi. Druhým pak 
mezinárodní dělba práce 
či chcete-li mezinárodní 
obchod, kde konkurence 
tlačí mzdy dolů. A zatímco 
důvody jsou ve vyspělejší 
i méně rozvinuté části světa 
různé, výsledek je stejný. 
Vznik legitimní opozice části 
populace proti prohlubování 
globální integrace a meziná-
rodního obchodu. A tam se 
právě rodí protekcionismus. 
Čili nespadl z nebe náhodou. 

 Alespoň před americký-
mi prezidentskými volbami 
se zdálo, že lídrem v ochra-
nářství budou Spojené 
státy. Potvrzuje se to?
Na americké politické scéně 
jsou sice jen dvě parlament-
ní politické strany, zato 

názorové spektrum v rámci 
obou je velmi široké a takto 
zásadní změny není možné 
prosadit, aniž by byly schvá-
leny Kongresem. Krom toho 
jsou ve veřejném prostoru 
signály, že praktické napl-
nění protekcionistických 
ambicí asi nebude tak horké, 
protože volný obchod má 
i v USA řadu silných zastán-
ců mezi reprezentanty ex-
portně orientovaných států 
či v podnikatelské sféře. 

 MMF mluví v případě 
Česka o nutnosti struktu-
rálních reforem. Nachází 
jeho doporučení odezvu? 
Já doufám, že ano. Existuje 
tu třeba poměrně široká 
shoda, že nedostatek kvali-
fikovaných pracovních sil je 
velká brzda rychlejšího růstu. 
Jakým způsobem se ale dobe-
reme k tomu, že se to změní, 
je věc diskuze, a to především 
politické. Nepříznivá je na-
příklad situace při zaměst-
návání matek po návratu 
z mateřských dovolených, 
ale i ekonomické pobídky pro 
lidi ve starším věku. Ty jsou 
v současné době nastaveny 
pro odchod do důchodu 
dříve, než by bylo makroeko-
nomicky žádoucí.

  
 Do jaké míry konkrétní 

jsou doporučení té které 
zemi pro zrychlení růstu 
jejich ekonomik?
To záleží na zájmu členské 
země, jak moc do hloubky 
chce v tom dialogu pokra-
čovat. V rámci poslední 
mise v Česku se například 
diskutovala možnost, že by 
fond poskytl expertní rady, 
jak lépe plánovat cyklus 
infrastrukturních investic. 
To je ostatně oblast, ve kte-
ré řada nových zemí unie 
řeší obdobné problémy, 
jak co nejefektivněji využít 

evropské strukturální fondy 
a doplnit je investicemi z do-
mácích zdrojů. 

 To znamená, že jste 
nabídli expertní službu 
tohoto charakteru české 
vládě? 
To je spíše opačně. 

 Takže Česko má mož-
nost o něco takového 
požádat?
Ano, může, a v minulosti 
Česko této možnosti využilo 
v oblasti fiskální a měnové 
politiky. Třeba v dřevních 
dobách, kdy se budovalo 
inflační cílování ČNB, bylo 
to za určité účasti expertů 
MMF. Podobně se v minulos-
ti fond angažoval v oblasti 
fiskální politiky. Nyní je 

ČNB v pozici, kdy poskytuje 
své experty do týmů fondu 
v zemích, které s inflačním 
cílováním začínají.

 Myslíte, že Evropa zvlá-
dá uřídit své bankovnictví? 
Stav některých bank je 
alarmující, a to nejen v Itá-
lii. Mohou tak růst obavy, že 
bankovní systém se může 
v Evropě stát hrozbou pro 
růst.
Je důležité, že reformy 
z posledních let přispěly 
k větší harmonizaci re-

gulace, jak globálně, tak 
i v rámci EU, k prohloubení 
jednotného trhu finančních 
služeb a k tomu, že se během 
posledních pěti šesti let pod-
statně zlepšila kapitálová 
vybavenost a likvidita všech 
evropských bank. Je pravda, 
že určité části bankovního 
sektoru v některých zemích 
eurozóny s sebou ještě pořád 
nesou zátěž krize, ať už tím, 
že nejsou příliš ziskové, nebo 
v tom, že mají poměrně velké 
procento problematických 
úvěrů. 

 Nakolik se po finanční 
krizi proměnil model fun-
gování bank?
Tradiční model, kdy se ban-
ky financují vklady, z nich 
poskytují úvěry a zdrojem 

zisku je úroková marže, je 
v období dlouhodobě níz-
kých úrokových sazeb pod 
tlakem, protože není snadné 
generovat zisky a návratnost 
kapitálu, na které byli akcio-
náři zvyklí před krizí. Banky 
ale zase mají více kapitálu 
a jsou likvidnější, kleslo tedy 
riziko podstupované jejich 
akcionáři. Takže je otázka, 
zda původní ziskové marže, 
které akcionáři požadovali 
před krizí, jsou opodstatně-
né, pokud je dnes odvětví 
daleko bezpečnější.

 Bankovní byznys se dělá 
stále častěji přes internet, 
mluvila byste o bankovní 
evoluci, nebo revoluci? 
Řada lidí si myslí, že fintech 
bude revolucí, já bych s tím 
i souhlasila. Banky nezanik-
nou, ale půjde o revoluční 
změnu způsobu poskytování 
finančních služeb a distri-
bučních kanálů, kterými 
banky služby budou posky-
tovat. A to může mít velký 
vliv na jejich byznys model 
a na zaměstnanost ve finan- 
čním sektoru.

 Není to obrovská výzva 
pro novou regulaci?
Ano je. Všude na světě si 
regulátoři lámou hlavu, jak 
a kdy fintech začít regulovat. 
Když něco vypadá jako banka, 
poskytuje to služby jako 
banka, tak by to mělo být re-
gulováno jako banka. V praxi 
je to složité. Služby, které se 
odehrávají někde na cloudu, 
není třeba snadné přiřadit 
konkrétní jurisdikci. Je tu 
řada konceptuálních otázek, 
kterak fintech začít regulovat, 
o kterých se mezi regulátory 
vede živá mezinárodní dis-
kuze. Je ale jisté, že v určitou 
chvíli k nějaké shodě dojde 
a regulace se rozšíří.

 Všude na světě 
si regulátoři 
lámou hlavu, jak 
a kdy fintech začít 
regulovat. Když něco 
vypadá jako banka, 
poskytuje to služby 
jako banka, tak by to 
mělo být regulováno 
jako banka. V praxi  
je to složité.



Česku hrozí 
dvojitý absťák
Česká ekonomika trpí dvěma 
nebezpečnými závislostmi. 
O té první, automobilové, se 
hovoří dlouho. Zatím jsme 
na ni „nedojeli“. Avšak trans-
formativní technologická 
proměna, která na autoprů-
mysl číhá, je blíž a blíž. A s ní 
i hrozba, že budeme čelit 
nepříjemné odvykací kúře.

Druhá závislost se rozvi-
nula teprve nedávno. Návy-
kovou látkou nejsou auta, ale 
evropské peníze. Úspěšnost 
v jejich čerpání zásadně 
ovlivňuje mnohá česká 
makroekonomická čísla. Má 
sílící vliv na objem veřejných 
zakázek, na výši investic 
ve veřejné, ale i soukromé 
sféře, na výsledek hospo-
daření státního rozpočtu 
i na výši hrubého domácího 
produktu.

V roce 2015 jsme masiv-
ně dočerpávali prostředky 
z programového období let 
2007 až 2013. Na investice 
vláda vyčlenila 236 miliard 
korun, tedy 12,3 procenta 
svých výdajů. Dočerpávání 
přispělo k růstu HDP jedním 
procentním bodem. Loni ale 
došlo k výraznému propadu. 

Na investice šlo z vládních 
účtů jen 159 miliard korun, 
tedy 8,5 procenta výdajů, což 
byl paradoxně nižší podíl 
než v letech 2011 až 2013 po-
znamenaných krizí. Objem 
veřejných zakázek dosáhl 
loni jen 486 miliard korun, 
takřka o 100 miliard méně 
než v letech 2014 a 2015. Růst 
HDP sice meziročně zpo-
malil, ale zato jsme vykázali 
nejvyšší přebytek státního 
rozpočtu v historii, jelikož 

vláda ušetřila na spolufinan-
covaní investic.

Evropské peníze tedy 
s českou ekonomikou slušně 
mávají. Sedmiletý (až deví-
tiletý) „cyklus programové-
ho období“ má vliv hlavně 
na veřejný sektor. V něm 
se evropské peníze podílejí 
na hodnotě spolufinanco-
vané investice průměrně 
z 80 procent. Ale dopadá 
i na sektor soukromý, v němž 
spolufinancování evropský-
mi penězi představuje prů-
měrně 65 procent investice. 
Ačkoli soukromému sektoru 
stále dominují investice plně 
hrazené z vlastních zdrojů, 
podíl těch spolufinanco-

vaných z Evropy průběžně 
narůstá. 

V praxi to znamená, že 
hlavním hybatelem inves-
tiční aktivity soukromého 
sektoru zůstává zahraniční 
poptávka. To je žádou-
cí, neboť se jedná o tržní 
faktor. V porovnání s ní je 
role evropských peněz stále 
poměrně slabá. Naštěstí. 
Vždyť jde o netržní fenomén 
a veřejné peníze v oblasti 
investic zpravidla vytěsňují 
ty soukromé, což je velmi ne-
žádoucí. Na pováženou jsou 
navíc krátkodobé prudké vý-
kyvy čerpaných prostředků 
dané právě „cyklem progra-
mového období“, které stále 
zřetelněji poznamenávají 
tuzemský soukromý sektor.

To se však ve dvacátých 
letech tohoto století s nástu-
pem dalšího programového 
období změní. Unijní politici 
signalizují nechuť pokračo-
vat v současné praxi dotací. 
Česko navíc do té doby dále 
zbohatne a do finančních 
možností rozpočtu EU se 
negativně pomítne brexit. 

Na toto desetiletí budeme 
vzpomínat jako na „dekádu 
dotační“. Snad si ekonomika 
do jeho konce nevypěstuje 
na evropských penězích až 
příliš silný návyk. A snad 
nevyhnutelnou odvykací 
kúru neztíží nutnost odvy-
kat si současně i z té druhé 
závislosti.

Autor je hlavním ekonomem  
společnosti Cyrrus

Komentář

Lukáš Kovanda
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Evropské peníze 
s českou ekonomikou 
docela slušně 
mávají. Vliv mají 
i na soukromý sektor.

Tvář dne 

 Google znemožnil jiným 
firmám inovovat a soutěžit  
na základě kvality,

řekla evropská komisařka 
pro hospodářskou soutěž 
Margrethe Vestagerová 
str. 8
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Tabák nezachrání všechno
Je trochu smutné, že pro českého prezidenta je nejcenněj-
ším atributem jeho rakouského protějšku to, že je také 
kuřák. Jakákoli srdečnější reakce českého prezidenta 
na návštěvu Alexandra Van der Bellena by ale stěží byla 
upřímná. Miloš Zeman před rakouskými prezidentskými 
volbami otevřeně podporoval Van der Bellenova soupeře 
Norberta Hoffera, a tak není divu, že si oba státníci neměli 
moc o čem povídat.

Je to ale škoda. Na tragickém pátečním setkání lídrů vise-
grádské čtyřky s francouzským prezidentem Macronem se 
v plné nahotě ukázalo, že především Polsko a Maďarsko 
táhnou V4 na periferii všeho, co se teď bude v Evropě dít. 
Užší spolupráce s Rakouskem by pro Česko mohla být 
rozumnou alternativou, nebo alespoň jistou protiváhou 
visegrádského křepčení. To by ovšem na Pražském hradě 
a v Hofburgu musely sedět kompatibilnější osobnosti. 
Tabák někdy dokáže stavět mosty mezi lidmi, ale některé 
propasti ani sdílená kuřácká vášeň nepřekoná.
 Martin Čaban

Celých dvacet let jste byl naším nejcennějším stážistou.  
Není to lepší než být jen další z řady placených zaměstnanců?
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Výstava
obsahuje na

tři 
stovky

grafik, dokumentů
i fotografií.

Minirecenze

FILMY

Zabijáci z maloměsta

(režie: Ole Bornedal)
Romantická komedie 
může mít podobu i čer-
né zabijácké frašky, jejíž 
děj vystihuje slogan „Rozvod? Vražda vyjde lev-
něji!“ Hlavními hrdiny jsou dva nepoctiví řeme-
slníci, kteří se posíleni alkoholem jeden večer 
rozhodnou svá sexuálně vyprahlá manželství 
vyřešit pomocí nájemného vraha z Ruska. A to 
nebude jediná excentrická postavička, která 
přijede na návštěvu do Dánska. Ostatně i sami 
Dánové se tu nedají považovat za normální lidi. 
Novinka autora úspěšného Hlídače mrtvých je 
pokus o originální romanci, jíž se ne všechny 
vtipy povedou tak, jak si tvůrci myslí. Řada 
z nich je jen líně jednoduchá, drze nekorektní 
a ke karikatuře buranů se těžko hledá vztah. 
Dávka absurdity tak vydrží akorát na 90 minut.

Iva Přivřelová

Glow

(produkce: Netflix)
Netflix pustil do svě-
ta komediální drama 
zasazené do poloviny 
reaganovských osm-
desátých let. Deset půlhodinových umně 
napsaných epizod, za nimiž stojí Liz Flahiveo-
vá a Carly Menschová se zkušenostmi z tvorby 
seriálů jako Homeland či Orange Is the New 
Black, odráží začátky řádu „když může muž, 
tak žena také“, a to ve wrestlingu. Děj tak 
sleduje příběh herečky Ruth Wilderové, která 
se ve svém posledním pokusu žít americký 
sen dá dohromady s dvanácti dalšími ženami 
a pod taktovkou režiséra béčkových hororů 
připravuje show Gorgeous Ladies of Wrestling 
(ve zkratce GLOW). Nenuceně zábavný seriál 
díky krátkým epizodám navádí k nárazovému 
sledování hned několika dílů najednou (neboli 
takzvanému binge watchingu), s kterýmžto 
trendem je právě Netflix nejčastěji spojován.

Marek Schwarzmann

KNIHA

Laura Lane McNealová: 
Cukrová panenka
(Vydal: Ikar/Euromedia Group)
Po náhlé tragické smrti dívčina 
otce zanechá matka dvanáctile-
tou dceru Ibby u své nenáviděné 
tchyně a zmizí. Děvče se poprvé 
potkává se svou svéráznou babičkou Fannie 
a černošskými zaměstnanci starého jižanské-
ho domu v New Orleansu. Na pozadí rasové 
segregace šedesátých let minulého století se 
odvíjí sžívání Ibby s neznámým prostředím 
a formování jejího pohledu na tehdy striktně 
rozdělený černobílý svět. Jakkoli se často jedná 
o téma velmi vážné, z pohledu nedospělé dívky 
přesazené do zcela jiného prostředí je příběh 
odlehčen vtipem a lehkostí i odkazy na kulturní 
podhoubí New Orleansu v čele s blues.

Zuzana Dorogiová

n Třináct let uběhlo 
od poslední velké výsta-
vy věnované výtvarníku 
a propagátorovi vlast-
ního stylu s názvem ex-
plosionalismus Vladi-
míru Boudníkovi. Další 
obsáhlou a průřezovou 
výstavu nyní připravilo 
Muzeum hlavního měs-
ta Prahy.

Dušan Kütner

Boj s větrnými mlýny připo-
mínala neústupnost, s jakou 
výtvarník Vladimír Boudník 
celý svůj nedlouhý život 
propagoval v Československu 
i v zahraničí vlastní výtvar-
ný styl explosionalismus. 
Do historie tuzemské výtvarné 
scény se − i díky přátelství se 
spisovatelem Bohumilem Hra-
balem, který mu věnoval knihu 
Něžný barbar − nakonec přece 
jen zapsal. Velkou retrospekti-
vu mu nyní věnovalo Muzeum 
hlavního města Prahy.

Výstava nabízí 
na tři stovky nejen 
grafik z doby 
od roku 1946 
do Boudníkovy 
tragické smrti 
o 21 let později, 
ale i dokumentů 
a fotografií. Část 
z nich je vystavena 
poprvé. 

„Vystavená díla 
pocházejí ze sbírky galerie 
Ztichlá klika, která vznikala 
čtyři desítky let. Jedná se proto 
skutečně o průřez Boudníko-
vou tvorbou,“ uvedl kurátor 

Boudník se dočkal 
další retrospektivy
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MISTR ABSTRAKCE. Vladimír Boudník (1924−1968) se zapsal do historie 
tuzemské výtvarné scény svými obrazy i přátelstvím s Bohumilem Hrabalem.
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Tipy

ČT art • dnes 20.20

BLUES O MRTVÉM VRABCI

Dokument Štěpána Kačírka 
o básníku, ale také členu 
komunistické strany Josefu 
Kainarovi, jehož texty využili 
i Vladimír Mišík či Michal 
Prokop a od jehož narození 
ve čtvrtek uplyne sto let.

HBO 2 • dnes 19.30

HEMINGWAY A GELLHORNOVÁ

Film zachycující bouřlivý 
milostný vztah a posléze 
manželství mezi slavným 
literátem v podání Cliva 
Owena a válečnou 
korespondentkou, kterou 
ztvárnila Nicole Kidmanová.

výstavy, která začíná dnes a po-
trvá do konce října, Jan Placák.

První díla pocházející z pová-
lečné doby zachycují bídu a utr-
pení lidí i beznadějnost váleč-

ných scén, která vytvářel 
i na základě vlastních 

zkušeností při 
nuceném nasazení 

v Dortmundu.
Poté se při-

klonil k abs-
traktnějším 
a expresivnějším 

grafickým pracím 
vznikajících často 

technikou, kdy 
kovovou matrici před 

vložením do lisu rozrušo-
val vrypy, údery kladiva, dláta, 
propaloval autogenem a vrážel 
do ní kovové špony či kousky 
plechů a drátů. Výsledné grafické 

listy i po lisování dále upravoval, 
takže málokdy z jedné matrice 
pocházela stejná díla.

Nechybějí ani Boudníkovy 
„manifesty explosionalismu“ 
z přelomu čtyřicátých a padesá-
tých let, kterými se snažil vysvět-
lit a na veřejnosti i v odborných 
kruzích rozšířit svůj styl. Jeho 
podstatou měla být tvorba 
na základě myšlenkové asociace 
a schopnosti vybavovat si z libo-
volných skvrn podle svých vjemů 
a životních prožitků konkrétní 
tvary a obrazy.

„I když teoreticky budou 
zničeny veškeré hodnoty, člověk 
s obrazotvorností bude mít vždy 
sílu si vytvořit vlastní galerii. 
V tom jsem viděl pravé poslání 
explosionalismu,“ uvedl Boudník 
v jednom ze svých dopisů.
                                                Více E15.cz

http://magazin.e15.cz/kultura/hrabaluv-souputnik-vladimir-boudnik-se-dockal-dalsi-retrospektivy-1334279
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DŘEVĚNÝ PÉRÁK. 
Truhlář Pavel Svobo-
da z Horní Cerekve 
na Pelhřimovsku vy-
robil celodřevěnou 
repliku motocyklu 
Jawa 250 Pérák. 
Nepoužil k tomu 
jediný kovový díl, 
vystačil s 22 druhy 
dřeva. Práci během 
dvou let věnoval 
celkem 2077 hodin. 
Jeho výkon je za-
psán do České knihy 
rekordů.
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Vědci zjistili, že...

n Lidé mají o nej-
hojnější sloučenině 
na Zemi poměrně 
málo informací – ales-
poň co se týče chování 
vody na atomární 
úrovni. Specialisté 
právě odhalili další 
nové vlastnosti.

Marek Schwarzmann

Vědci ze Stockholmské 
univerzity přišli na to, že  
voda v tekutém stavu má 
dvě fáze. „Zjednodušeně to 
znamená, že za pokojové 
teploty není jednou kom-

plexní kapalinou, ale dvěma 
jednoduchými kapalinami 
v komplikovaném stavu,“ 
vysvětlil jeden z výzkumní-
ků Lars G. M. Pettersson. 

Se svým týmem pomocí 
dvou rentgenových metod 
měřili pohyb a vzájemné 
vzdálenosti molekul vody 
při tání ledu za pokojové 
teploty. Výsledky prokázaly, 
že kapalná voda takzvaně 
přechází mezi dvěma od-
lišnými formami s vysokou 
a s nízkou hustotou. 

Zjištění údajně korespon-
duje s již dříve potvrze-
nými amorfními formami 
vody v pevné fázi, které se 
zpravidla nazývají amorfní 

led, a to s vysokou a nízkou 
hustotou. Nově objevené 
fáze kapalné vody mají také 
odlišné fyzikální vlastnosti 
a ve vzájemné kombinaci 
mohou způsobovat dlouho-
době známé fenomény, které 
jsou s vodou spojovány 
– například na sloučeninu 
vodíku nebývale vysoký bod 
varu v kontrastu s nízkou 
molekulární hmotností, 
popřípadě nejvyšší povrcho-
vé napětí ze všech známých 
kapalin s výjimkou rtuti. 
Fyzikové a chemici zatím 
identifikovali sedm desítek 
takových projevů.

Učebnice nejčastěji roz-
lišují čtyři skupenství vody 

– pevné, kapalné, plynné 
a plazmatické. Přechod lát-
ky mezi těmito skupenství-
mi pak mapuje její fázový 
diagram. A právě ten bude 
potřeba v případě potvrzení 
nového objevu u vody upra-
vit a zanést do něj zmíněné-
nové fáze.

Neobvyklý objev doplňuje 
výzkum týmu z Oxfordské  
univerzity, který se loni 
zabýval chováním vody 
o teplotě mezi čtyřiceti 
a šedesáti stupni Celsia. 
Vědci při něm potvrdili 
„nestandardní“ změny stavů 
kapaliny a na nich závislou 
řadu původně neočekáva-
ných vlastností.

…voda má v tekutém skupenství více fází

PLNÁ ZÁHAD. Sklenice s vo-
dou a ledem byla doposud pro 
fyziky neprobádanou oblastí. 
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Malá auta se vracejí na scénu
Škoda Fabia se po dlouhé 
době stala minulý měsíc 
nejprodávanějším autem 
v Česku, když porazila 
tradiční královnu octavii. 
Podobně dravě jako fabia 
teď útočí i její konkurenti 
z třídy malých vozů – 
takzvaného segmentu A. 
Kteří jsou ti nejžádanější 
a co jsou schopni 
nabídnout? 

Malá auta kdysi táhla prodeje v Čes-
ku. Fabia a spol. plnila roli rodin-
ných vozidel. Poslední dobou ale 
Češi díky snižování cen přesedlali 
do větších aut – hlavně nižší střední 
třídy, kam patří VW Golf, Škoda 
Octavia a podobně.

Nyní se ale evidentně vracejí malé 
vozy na scénu. Co chvíli značky před-
stavují právě v této třídě nějakou 
novinku: poslední týdny například 
Kia Rio, Nissan Micra, Suzuki Swift, 
každým dnem Volkswagen Polo. 

Podívali jsme se na tyto vozy po-
drobněji a vybrali na prahu prázdnin 
pět nejzajímavějších tipů.
 David Šprincl, Svět motorů

••• ŠKODA FABIA •••

••• RENAULT CLIO •••

••• KIA RIO •••

Základní cena: 1.0 MPI/44 kW Active 241 900 Kč
Výbava: šest airbagů, obyčejný centrál, dělené sklopné sedadlo
Letním trumfem nejžádanějšího auta v tropickém Česku je určitě verze Trumf: proti holátku 
připlatíte jen tři tisíce (244 900 Kč) a jste v úplně jiné dimenzi. My bychom zvolili lepší motor 
a praktičtější verzi kombi.
Náš tip: 1.0 MPI/55 kW Combi Trumf 274 900 Kč
Výbava: klimatizace, rádio, mlhovky
Tip na příplatek: střešní ližiny 5500 Kč

Základní cena: 1.2/54 kW Life 239 900 Kč
Výbava: šest airbagů, dálkový centrál, tempomat, 
denní svícení LED
Už základní verze je dobře vybavená a navrch 
přidává pětiletou záruku. Podobně jako u fabie 
bychom sáhli po kombíku Grandtour a výbavu lehce 
vylepšili: dostaneme se tak na úplně stejnou cenovku 
jako u malé škodovky.
Náš tip: 1.2/54 kW Grandtour Advantage 274 900 Kč
Výbava: klimatizace, rádio, kožený multifunkční 
volant
Tip na příplatek: parkovací senzory 5000 Kč

Základní cena: 1.25/62 kW Cool 269 980 Kč
Výbava: šest airbagů, klimatizace, rádio, sedm let 
záruky
Nová generace je skvělé auto. Zaujalo nás dokonce 
tak, že už pár týdnů jezdí tenhle červený krasavec 
v redakci Světa motorů – budeme ho testovat celý 
rok. Už základ je bohatě vybavený – od klimatizace 
po ovládání rádia a dalších prvků na volantu. Líbí 
se nám paket ADAS, zahrnující třeba automatické 
brzdění, sledování vyjetí z jízdního pruhu a podobně. 
Náš tip: 1.25/62 kW Comfort 279 980 Kč
Výbava: navíc třeba mlhovky či kožený volant
Tip na příplatek: paket ADAS 14 000 Kč
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PROČ? PROTOŽE KAŽDÝ
HLEDÁ BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ!

NAVRHNEME PRO VÁS
VOZOVÝ PARK

OPTIMÁLNÍ PRODUKTY
PODLE VAŠICH POTŘEB

ALD AUTOMOTIVE,

U STAVOSERVISU 527/1, 108 00 PRAHA 10,

TEL.:+ 420 955 525 000, INFOCZ@ALDAUTOMOTIVE.COM,

WWW.ALDAUTOMOTIVE.CZ

272179/17 inzerce

••• DACIA SANDERO •••

••• SEAT IBIZA •••

Základní cena: 1.0/54 kW Access 174 900 Kč
Výbava: dva airbagy, denní svícení LED, tři roky záruky
Sandero, to je hlavně cena – nejnižší v Česku. Náš tip ukazuje sandero z úplně opačné 
stránky: fešnou verzi Stepway s famózní výbavou. V základu nechybí ani navigace, 
parkovací senzory, mlhovky, denní svícení LED, tempomat ani mraky dalších prvků. 
Náš tip: 0.9 TCe/66 kW Stepway Outdoor 273 400 Kč
Výbava: klimatizace, navigace, parkovací senzory
Tip na příplatek: kožené čalounění 12 000 Kč

Základní cena: 1.0 MPI/55 kW Reference 296 900 Kč
Výbava: šest airbagů, omezovač rychlosti, klimatizace
Proti fabii sází ibiza už od základu na sportovnější notu, také začíná se silnějším 
motorem. My bychom šli ještě dál a vzhledem k charakteru auta sáhli po přeplňovaném 
TSI/70 kW, což z něj dělá nejvýkonnější vůz našeho dnešního výběru. Vcelku logicky 
pak i nejdražší.
Náš tip: 1.0 TSI/70 kW Reference 316 900 Kč
Výbava: palubní počítač, ovládání rádia na volantu
Tip na příplatek: tempomat 3900 Kč
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Evropský hit je u nás šestý

Zatímco v Česku vládne 
fabia, Evropa věří hlavně 
logu VW. I v menších 
autech. Více než 
čtyřicetiletá historie a přes 
14 milionů prodaných 
vozů řadí Volkswagen Polo 
ke špičce segmentu malých 
vozů. Novou generaci 
jsme exkluzivně prohlédli 
v Berlíně. 

Polo je hned po golfu druhým nejdů-
ležitějším modelem značky Volks-
wagen, přesto to na českém trhu 
nemá jednoduché. 

Patří sice mezi největší prodejní 
tahouny segmentu malých vozů, ale 
stále zaostává za Škodou Fabia či 
Renaultem Clio. Samo polo je  
v Česku až šesté.  

To se ale může s nástupem šesté 
generace rychle změnit. Je tady totiž 
pro ty, kterým připadá golf moc dra-
hý, ale požadují jeho nejmodernější 
technologie.

••• NABÍDKA MOTORŮ •••
Paleta pohonných jednotek bude složena ze zážehových verzí 1.0 MPI (48 a 55 kW), 
1.0 TSI (70 a 85 kW), 1.5 TSI (110 kW) a 2.0 TSI (147 kW). Volkswagen u nich přislíbil 
použití filtru pevných částic, nespecifikoval však kdy ani u kterých variant. Turbodiesely 
jsou v nabídce dva: 1.6 TDI s výkony 59 a 70 kW. Jejich zajímavostí je přítomnost 
katalyzátoru SCR pro redukci oxidů dusíku pomocí vstřikováním močoviny. Poprvé 
se u Volkswagenu objevuje i zcela nový motor 1.0 TGI (66 kW) spalující zemní plyn. 
Všechny verze od 70 kW výše lze kombinovat s převodovkou DSG.

••• POJEDE SÁM •••
Dokonce i nové polo se už připravuje 
na autonomní jízdu. Pokud si k verzi 
s převodovkou DSG zvolíte adaptivní 
tempomat, získáte asistent pro jízdu 
v kolonách, který zastane práci 
s plynem a brzdou. Systém Front Assist 
s rozpoznáváním chodců a nouzovým 
brzděním je zahrnut ve standardní 
výbavě, u dražších verzí nechybí ani 
sledování slepého úhlu. Asistent pro 
vyjetí z parkovacího místa vás zase 
upozorní na vozy přijíždějící ze stran 
a dokáže zabránit kolizi aktivací brzd.

Modulární platforma MQB A0, kte-
rou jako první dostal nový Seat Ibiza, 
umožnila obrovský nárůst vnějších 
rozměrů. Šestá generace pola je  
o 81 milimetrů delší a o 69 milimetrů 
širší než předchůdce, rozvor náprav 
narostl o 94 milimetrů a výrazně 

linií se však dočkáme i ostřejšího 
provedení R-Line, mladického 
Beats a nechybí ani ostrá varianta 
GTI. Právě u ní je jasně znát nová 
vlna upsizingu. Motor 1.8 TSI se 
141 kW totiž vyměnil za 2.0 TSI se 
147 kW.

Nárůst rozměrů karoserie je nej-
více patrný uvnitř. Dosud bylo polo 
typickým městským hatchbackem, 
novinku se však nebojíme pasovat 
do role rodinného auta. Vpředu se 
sedí příjemně nízko, v loktech máte 
téměř tolik místa jako v golfu.

S větším modelem Golf spojuje 
polo také nejmodernější palubní 
technika. Dotykový displej infotain-
mentu dostal v nejvyšší specifikaci 
úhlopříčku velikosti osmi palců 
a nechybějí mu klasická tlačítka 
pro ovládání hlasitosti ani rolování 
v seznamu položek. Poprvé v seg-
mentu se objevuje skvěle čitelný 
digitální přístrojový štít s možností 
zobrazení mapy navigace. Najdete 
zde rovněž indukční nabíječku 
telefonů nebo oblíbená rozhraní 
MirrorLink, Android Auto a Apple 
CarPlay.

Volkswagen v Berlíně koncem 
června zveřejnil základní cenu – ale 
pouze německou. Činí 12 975 eur, 
v přepočtu necelých 340 tisíc korun. 
České ceny budou odtajněny začát-
kem září, uvedení na trh je plánová-
no na listopad.  /dav/

se zvětšil také zavazadelník – z 280 
na 351 litrů. 

Navzdory výrazným bočním 
li niím táhnoucím se od předních 
blatníků až k zadním svítilnám 
zůstává polo v zásadě konzervativ-
ní, vedle standardních výbavových 

Tak hravý interiér u pola nepamatujeme. Horní polovina přístrojové desky budí 
dojem luxusu, spodní zase potěší příkladnou ergonomií. Polo zůstává nadále věrné 
mechanické ruční brzdě.

Kufr s nad-
průměrným 
objemem  
351 litrů je velmi 
dobře přístupný. 
Pod podlážkou 
najdete další 
prostor na drob-
nosti, myslelo se 
také na uložení 
rezervního kola.
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We care about cars. We care about you.

PŮLROČNÍ VOZY VRÁCENÉ 
Z OPERATIVNÍHO
LEASINGU

Vyřídíme. Vy řídíte.

TÉměř NOVÉ AUTO? 
PO PRVNÍm mAjITELI? 
A S jASNým PŮVOdEm I HISTORIÍ? 
ANO! TO jSOU PŮLROČNÍ VOZY!
Nákup vozu z autobazaru může být riskantním krokem, který se nemusí zcela vyplatit. Ačkoliv kupujícího láká výhodná cena, po odkoupení a nějakém čase se koupě 
může značně prodražit. Mnohem výhodnější cestou může být odkup půlročního vozu ze skončeného operativního leasingu. 

„Operativní leasing, ať už osobní či firemní, je v poslední době oblíbenou formou pro pořízení vozu, velmi často také celé flotily aut. Konkrétně operativní leasing 
pro firmy využívá v České republice čím dál tím více společností. V zahraničí je to již standardem“, uvádí Vilém Mandlík, Remarketing Team Manager společnosti 
ARVAL CZ. „Ne všichni však vědí, že po skončení firemního operativního leasingu se dají vozy odkoupit, či pronajmout“, dodává. Často se jedná o roční vozy, kdy máte 
možnost odkoupit rok staré a užívané auto. Společnost ARVAL však posunuje hranice a aktuálně nabízí také půlroční vozy.

Kupte si vůz od Audi či Opel za zvýhodněnou cenu! Vozy jsou „staré“ pouhých 6 měsíců a mají najeto pár tisíc kilometrů.

Trh s půlročními vozy se v České republice teprve rozvíjí. ARVAL je jednou z prvních 
společností, která takové vozy nabízí. Aktuálně v jejich nabídce zánovních vozů 
najdete Audi a Opel, nabídka ročních vozů je pak samozřejmě širší.

Splátky jsou bez DPH, na 48 měsíců, nájezd 80 000 km.
Prodejní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Kč 1 099 000
Nyní od

Kč 14 290
Splátka od

Kč 1 521 000
Původní cena

Kč 439 000
Nyní od

Kč 4 690
Splátka od

Kč 589 000
Původní cena

Podívejte se na kompletní nabídku ročních i půlročních vozů na webu

www.rocnivozyprodej.cz

jaké jsou hlavní výhody půlročních vozů?
 Nízký nájezd kilometrů
 Zánovní vůz – stáří 6 měsíců
 jasný původ – koupeno v ČR
 Tovární záruka
 Vůz před vámi užíval jen jeden nájemce
 Pravidelný servis v prověřené síti autorizovaných servisů
 Atraktivní výbava



Ne každý se může ukázat
v novém světle.

Nový fastback Arteon zaujme nezvykle protaženou siluetou a splývavou zádí ve stylu 
kupé. Mimořádným detailem, který oceníte při každém otevření dveří, jsou elegantní 
bezrámová okna. Aerodynamické boční linie přecházejí do výrazných předních 
a zadních partií, které dávají vozu sebevědomý a dominantní výraz.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon

Arteon není pro každého.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00  Praha 8, tel.: 286 001 720 , www.porsche-prosek.cz, e-mail: vw.prosek@porsche.cz
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